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RESUMO

A Lei  de  Improbidade Administrativa  surge  no ordenamento  jurídico
brasileiro   a  fim  de  combater  e  coibir  os  abusos  no  âmbito  da  máquina
administrativa, dando efetividade e concretude ao mandamento constitucional
previsto  no  art.  37,  §4º  da  Constituição  Federal.  Em  meio  às  discussões
doutrinárias  e  jurisprudenciais  sobre  a  abrangência  questionou-se  a
possibilidade em face dos agentes políticos, uma vez que a referida lei adota a
expressão  agentes  públicos.  Buscou-se  o  levantamento  de  argumento  que
confrontam de um lado a posição que entende que os atos de improbidade
previstos  na  Lei  8429/92  não  se  aplicam  aos  agentes  políticos,  pois  se
submetem  a  um  regime  especial  de  responsabilização  dos  crimes  de
responsabilidade, Lei 1079/50 e Decreto-Lei 201/67.  Por outro lado, entendeu-
se  que  a  Lei  de  Improbidade  é  aplicável  aos  agentes  políticos,  porque  as
legislações não abarcam todos os atos ali descritos e não os absorve. Daí a
análise  da Reclamação Constitucional  2138,  que levou a  discussão para  o
Supremo Tribunal Federal. Ainda o surgimento da Lei Complementar 135/10, a
Lei  Ficha  Limpa,  que  estabelece  novas  hipótese  de  inelegibilidade  e  sua
relação com a Lei 8429/92.

Palavras-chave:  Improbidade Administrativa.  Atos de Improbidade.  Sanções.
Agentes  Políticos.  Moralidade.  Corrupção.  Crimes  de  Responsabilidade.
Responsabilidade  do  Agente  Público.  Lei  1079/50.  Decreto-Lei  201/67.
Supremo Tribunal  Federal.  Reclamação  Constitucional nº  2138-6.  Lei
Complementar 135/10.



ABSTRACT

The  Law  of  Administrative  Misconduct  arises  in  the  Brazilian  legal
system to combat and curb the abuses within the administrative machinery,
giving concreteness to the effectiveness and constitutional law laid down in art.
37, § 4 of the Constitution. Amid discussions of doctrine and jurisprudence on
the scope questioned the possibility in the face of political agents, since that law
adopts the expression officials. We attempted to survey the face of argument on
one  side  who  understands  the  position  that  acts  of  misconduct  under  Law
8429/92 do not apply to politicians, because they undergo a special regime of
accountability  for  crimes  of  responsibility,  Act  1079  /  50  and  Decree-Law
201/67.  On  the  other  hand,  it  was  understood  that  the  Law of  Misconduct
applies to politicians, because the laws do not cover all acts described therein
and  not  absorb  them.  Hence  the  analysis  of  the  constitutional  complaint  in
2138, which led the discussion to the Supreme Court. Although the emergence
of Complementary Law 135/10, Law Clean Record, establishing new hypothesis
of  ineligibility  and  its  relationship  with  Law  8429/92.

Keywords: Administrative Misconduct. Acts of Misconduct. Sanctions. Political agents.
Morality. Corruption. Crimes of Liability. Public Liability of Agent. Act 1079/50. Decree-
Law 201/67. Supreme Court. Complementary Law 135/10
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INTRODUÇÃO

O Direito como ciência que é exige a necessidade constante de compreensão

das relações sociais e da vivência em coletividade, o que fomenta uma série de

estudos e pesquisas de experiências ocorridas. Isso gera uma demanda, uma busca

pelo  aperfeiçoamento  dessas  relações,  inclusive  as  relações  entre  sociedade  e

Estado, no que diz respeito ao controle da administração feita pela sociedade.

Nesse diapasão,  verifica-se a necessidade de uma análise dos problemas

enfrentados  pela  sociedade  face  àqueles  que  se  encontram  no  comando  da

máquina estatal, principalmente aqueles que lá estão por força da vontade popular e

constantemente são noticiados pela imprensa envolvidos em diversos escândalos,

faltando com o dever de probidade que lhes é incumbido.

Em meio a dificuldade de responsabilização dos agentes públicos, surge o

objeto do presente estudo que consiste em averiguar a possibilidade da aplicação da

Lei de Improbidade Administrativa aos agentes políticos, visto que a ausência de

responsabilização destes transmite para a sociedade em geral um sentimento de

impunidade.  Portanto,  é  um  tema  que  se  apresenta  de  alta  relevância  no

ordenamento jurídico e social.

Os óbices encontrados para apuração dos atos de improbidade dos agentes

políticos  nas  esferas  administrativa  e  judicial  acabam  contribuindo  para  sua

continuidade e, de certa forma, tornando-os comum junto a sociedade.

Logo, far-se-á um estudo geral acerca das espécies dos atos de improbidade,

a responsabilidade que incide sobre os agentes públicos quando for constatada a

prática dos mesmos e ainda o entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre essa

responsabilidade  focada  nos  agentes  políticos.  Para  tal,  será  feita  a  análise  da

Reclamação  Constitucional  n  º  2138,  julgada  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,

decisão que serviu de paradigma para diversos outros julgados no país no que tange

ao foro por prerrogativa de função.

Quanto ao julgamento em si, este não se ateve a questão processual. A Corte

Constitucional enfrentou a questão da aplicabilidade da Lei 8429/92 aos agentes

políticos, surgindo argumentos para afasta sua incidência a alguns agentes, sob um

pretenso bis in idem que confere caráter político e penal  ao ato de improbidade

administrativa,  confundindo-o  com  os  chamados  crimes  de  responsabilidade
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previstos na Lei 1.079/1950.

O  estudo  também abordou  a  questão  da  Lei  Ficha  Limpa,  no  âmbito  da

improbidade  administrativa.  Observaram-se  algumas  falhas  quanto  à

correspondência  dos  tipos  de  improbidade  previstos  na  Lei  Complementar  em

questão com os descritos na Lei 8429/92.

Compreende-se que se pretendeu, com Lei de Improbidade, dar um passo no

sentido de banir a tolerância presenciada pela sociedade diante dos tão corriqueiros

atos ímprobos daqueles que detêm o poder, pois a certeza da impunidade é, sem

dúvida,  o  maior  incentivo  à  prática  de  atos  ímprobos.  Assim,  é  inegável  a

importância da Lei 8.429/1992 como forma de controle social repressivo sobre os

atos dos agentes políticos, principalmente.



9

1. EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

A história republicana do Brasil mostra que sempre houve uma preocupação

em tutelar a probidade administrativa. Desde a Constituição de 1891 até a atual,

pode-se verificar algum dispositivo protegendo este bem jurídico.

Inicialmente, a Primeira Constituição Republicana previa em seu art. 54, 6º a

lesão  à  probidade  administrativa  através  de  ato  praticado  pelo  Presidente  da

República como crime de responsabilidade. Tal hipótese foi reiterada em todas as

Constituições  posteriores,  inclusive  pela  Carta  de  1988.  A Constituição de  1934

previu também a possibilidade de qualquer cidadão ser parte legítima para pleitear a

nulidade ou anulação de atos lesivos ao patrimônio da União, Estados e Municípios,

questão omissa na Carta de 1937 e novamente abordada na Constituição de 1946,

que  incluiria  como  tutelados  as  sociedades  de  economia  mista  e  as  entidades

autárquicas.

Esta Carta Política também estabeleceu, através do art.141, §31, que lei iria

dispor sobre o sequestro e perdimento de bens, em caso de enriquecimento ilícito

oriundo de influência  ou  abuso de cargo ou função pública,  ou  de emprego em

entidade autárquica. E este ponto merece um destaque.

Os atos lesivos a probidade administrativa eram tratados como matéria penal,

desde que o Brasil  era colônia. Os crimes de corrupção passiva e ativa já eram

tratados pelas ordenações Filipinas, que vigoraram no aqui até a entrada em vigor

do  Código  Criminal  do  Império  em 1830.  Este,  por  sua  vez,  previu  crimes  que

ofendiam a boa ordem e a administração pública, além de crimes contra a fé pública

e o patrimônio.

Este pensamento continuou presente no ordenamento jurídico, com o advento

da República. O primeiro Código Penal do período também previa diversos crimes

contra a boa ordem e a administração pública, assim como a Consolidação das Leis

Penais de 1932. Por fim, o Código Penal de 1940 dividia, originariamente, o grupo

dos Crimes contra a Administração pública em outros três grupos: crimes praticados

contra  a  administração  da  justiça;  crimes  praticados  por  funcionário  público  e  a

administração em geral; e crimes praticados por particular contra a administração

pública.
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Sensível  a  essa  realidade,  a  tradição  de  proteção  penal  ao  Erário  e  da

probidade  administrativa  inspira-se  em  fundamento  ético,  tornando  necessária  a

punição criminal, como forma de prevenção a outros ilícitos penais, conforme Pedro

Roberto Decomain:

“Pelo poder intimidativo da previsão da pena e da certeza da sua aplicação,
o legislador sempre procurou estabelecer mecanismos que permitissem não
só a punição criminal daquele que causasse dano ao erário, como também
a recuperação, tanto quanto possíveis, do prejuízo sofrido.” 1

Todavia, o Direito Penal mostrou-se incapaz de buscar com eficiência a total

responsabilização dos agentes que cometessem atos de corrupção e improbidade e,

em razão dessa ineficiência, houve premente necessidade de outro tipo de combate

judicial a tais crimes.

A Constituição de 1946 trazia hipótese de combate judicial não criminal aos

atos  de  corrupção,  consagrando  o  entendimento  acerca  da  ineficácia  do  Direito

Penal, em seu já referido art. 141, §31, regulado pela Lei 3164/57, conhecida como

Lei  Pitombo-Godói  Ilha.  Além do  sequestro  e  perdimento  de  bens  em favor  da

Fazenda Pública, ainda instituía que era obrigatório o registro público dos bens e

valores daqueles que a ela se sujeitavam. Assim, observa-se claramente trata-se de

uma  sanção  de  natureza  civil  que  poderia  ser  aplicada,  independente  da

responsabilidade penal. Segundo Martins Junior, a grande vantagem desta lei:

“[...]  foi  a  instauração  da  tutela  extrapenal  repressiva  da  improbidade
administrativa  (que,  antes,  no Decreto-Lei  3240/41,  art.  7º,  era  residual),
criando  sistemas  jurisdicionais  concomitantes,  concorrentes  e
independentes da sanção ao enriquecimento ilícito (civil e criminal), medida
justificada  pelos  contornos  peculiares  do  direito  penal  e  que  não
correspondiam a necessidade de específico combate a falta de honestidade
administrativa.”2 

Após, foi editada a Lei 3502/58, conhecida como Lei Bilac Pinto, que, sem

prejuízo  da  anterior,  regulamentou  o  sequestro  e  perda  de  bens  nos  caso  de

enriquecimento ilícito, por influência ou abuso de cargo ou função; definiu aqueles

que  poderiam  figuram  no  processo  como  sujeitos  passivos  e  ativos,  incluindo

qualquer cidadão neste.

A Carta Política de 1967 também previa no art.  150, parágrafo 11, que lei

complementar disciplinaria o sequestro e perda de bens por danos causados ao

1 DECOMAIN, Pedro Roberto.  Improbidade Administrativa. 17
2 JUNIOR, Wallace Paiva Martins.  Probidade administrativa. 2006, p. 181.
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erário  ou  que  resultassem  em  enriquecimento  indevido  no  exercício  da  função

pública.  Este  dispositivo  veio,  posteriormente,  a  ser  alterado  pela  Emenda

Constitucional  nº  1,  de  1969,  no  tocante  aos  danos  ao  Erário  ou  resultante  de

enriquecimento ilícito no exercício de cargo, emprego ou função pública tanto na

Administração Pública direita quanto na indireta. Entretanto, com o advento do Ato

Institucional nº 5, foi dada ao Presidente da República a competência para decretar

o  confisco  de  bens  de  todos  aqueles  que  tivessem  ilicitamente  enriquecido  no

exercício  de  cargo ou função pública dentro da Administração direta e indireta.

Em 1978,  a  Emenda  Constitucional  nº  11  revogou  os  Atos  Institucionais,

porém  resguardou  os  efeitos  por  estes  produzidos,  excluindo-os,  portanto,  de

posterior apreciação judicial.

Deste modo, verifica-se que havia no Brasil legislação rigorosa com o intuito

de  combater  a  corrupção  de  um  modo  geral,  mas  a  eficácia  era  frágil  e  sua

aplicação dificultada, o que favorecia a impunidade.

Por todo o contexto histórico de corrupção no país e pela redemocratização

ainda efervescente,  o  constituinte  em 1988 deu tratamento  ímpar  ao  combate  a

corrupção na Administração Pública. Pode-se observar no texto constitucional quatro

dispositivos que protegem a probidade na Administração.

O art.  14,  §9º  que  institui  formas  de  inelegibilidade,  considerando,  dentre

outras,  a  vida  pregressa  do  candidato,  a  fim  de  prevenir  a  improbidade

administrativa. Depois, o art. 15 prevê a cassação de direitos políticos em caso de

improbidade administrativa.  O art. 37, §4º dispondo sobre a responsabilidade dos

agentes públicos que praticam atos de improbidade,  estabelece sanções como a

suspensão de direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade de bens e

ressarcimento  ao  erário.  E,  por  fim,  o  art.  85  que  trata  dos  crimes  de

responsabilidade do Presidente da República, se enquadrando na hipótese ato seu

que atente contra a probidade na Administração.

No  que  consiste  a  legislação  infraconstitucional,  cabe  ressaltar  que  a

Constituição de 1988 recepcionou as leis nº 3164/57 e nº 3502/58, que só vieram a

ser revogadas com o advento da Lei 8429/92, que expressamente o fez no art. 25,

uma vez que a regra do art. 37, §4º é norma constitucional de eficácia contida, ou

seja, conforme os ensinamentos de José Afonso Da Silva:

“normas  de  eficácia  contida,  portanto  são  aquelas  que  o  legislador
constituinte regulou suficientemente os interesses relativos a determinada
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matéria, mas deixou margem à atuação restritiva por parte da competência
discricionária do Poder Público, nos termos que a lei estabelecer” 3. 

A lei 8429/92, sancionada pelo Presidente Collor, o qual no mesmo ano viria a

sofrer  processo  de  impeachment, buscou  resolver  lacunas  presentes  nas  leis

anteriores que tratavam da improbidade administrativa, principalmente, definindo os

atos de improbidade.  Tratando como ato de improbidade não só o ato lesivo ao

patrimônio público ou que acarrete o enriquecimento ilícito de agente improbo ou de

terceiro, mas também o ato lesivo aos princípios da administração pública.

As  sanções  previstas  também representam uma  evolução  no  conceito  de

improbidade administrativa, pois o mesmo ato ilícito gera, de forma independente,

responsabilidade penal, civil e administrativa.

E não poderia ser diferente de forma alguma, visto que a Carta Magna de

1988  expressamente  previu  princípios  que  devem  ser  observados  pela

Administração Pública, ou seja, o agente público em sentido lato tem a obrigação de

exercer  sua  função  de  acordo  com  a  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,

publicidade e eficiência. 

3SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. p. 116.
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2 - PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

2.1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os  princípios  servem  de  pilar  fundamental  para  a  estrutura  de  qualquer

ciência, e para a ciência jurídica não é diferente. São de grande importância para o

ordenamento jurídico, pois são instrumentos que ajudam a interpretar e integrar as

regras jurídicas.

Duas são as principais acepções acerca dos princípios: a jusnaturalista e a

positivista. Para a primeira, decorrem da própria natureza, ou seja, não dependem

de criação  legislativa,  são  extraídos  da  natureza  humana a  partir  de  elementos

racionais  e  pela  interação  do  homem com seu  ambiente.  Já  para  a  concepção

positivista,  amparada  nas  ideias  de  Hans  Kelsen,  em sua  obra  Teoria  Pura  do

Direito,  os princípios são extraídos do sistema jurídico,  e  podem ser  tidos como

expressos,  caso  tenha  previsão  expressa  no  direito  positivo,  ou  implícitos,  se  ,

quando  não  previstos,  podem ser  extraídos  do  sistema  jurídico  a  partir  de  sua

interpretação.

Num primeiro momento, os princípios não eram dotados de caráter normativo,

não  possuíam  grau  algum  de  imperatividade.   As  regras  eram  o  instrumento

imperativo para implicar disposições.  Desse modo, as normas se confundiam com

as regras e os princípios eram utilizados apenas como forma de interpretação e

integração destes.

Todavia,  parte  da  doutrina  passou  a  entender  que  as  normas  não  se

confundiam com as regras, mas que estas eram espécies daquelas assim como os

princípios. Dessa maneira, acredita-se que os princípios possuam força normativa,

como assevera Norberto Bobbio:

“A palavra princípios leva a engano, tanto que é velha a questão entre os
juristas se os princípios gerais são normas. Para mim, não há dúvida: os
princípios gerais são normas como todas as outras. E esta é também a tese
sustentada  por  Crisafullli.  Para  sustentar  que  os  princípios  gerais  são
normas, os argumentos são dois, e ambos válidos: antes de mais nada, se
são normas aquelas das quais os princípios são extraídos, através de um
procedimento de generalização sucessiva, não se vê porque não devam ser
normas  também  eles:  se  abstraio  da  espécie  animal  obtenho  sempre
animais, e não flores  ou estrelas. Em segundo lugar,  a função para a qual
são extraídos e empregados é a mesma cumprida por todas as normas, isto
é, a função de regular um caso. E com que finalidade são extraídos em caso
de lacuna? Para regular um comportamento não regulamentado: mas então
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servem  ao mesmo escopo a que servem as normas expressas. E por que
não deveriam ser normas?”4

Logo, constata-se que os princípios são como a base estrutural sobre a qual

se ergue todo o ordenamento jurídico, conferindo-lhe harmonia, e como elemento de

imposição, integração e interpretação. Assim dispõe o ilustre Emerson Garcia: 

“Possuem  caráter  imperativo,  exigindo  que  indivíduos  e  poderes
constituídos  adotem  as  medidas  necessárias,  na  medida  mais  ampla
possível,  à  materialização  dos  valores  que  albergam.  Influem  na
interpretação  dos  padrões  normativos  do  sistema,  contribuindo  para
estender  ou  retrair  o  seu  potencial  de  incidência.  Permitem  sejam
contornadas  as  lacunas  da  Constituição  formal,  contribuindo  para  o
aperfeiçoamento da completude da ordem constitucional.”5

A Constituição de 1988 trouxe expressamente diversos princípios que servem

de diretriz  para todos aqueles que se submetem a sua égide.  Não obstante,  os

princípios  constitucionais  são  dotados  de  valoração  política  do  constituinte,

direcionando a sociedade e limitando seus atos,  incluindo os agentes políticos, que

são  os  representantes  legais  da  sociedade,  baseando-se  nos  seus  principais

objetivos.

Nesta seara, se enquadram os princípios que regem a Administração Pública.

Esta é regida não só pelos princípios gerais do direito, mas por normas gerais a sua

totalidade, como os princípios expressamente previstos no art.  37, caput,  da Lex

Mater, e específicas a seus setores.

Há ainda outros princípios no ordenamento jurídico que regem a atividade

estatal, presentes na própria Carta Política, de forma implícita, como o princípio da

Supremacia do Interesse Público, e em legislações infraconstitucionais, que nada

mais são do que desdobramentos dos princípios constitucionais, os quais passarão

a ser analisados em espécie.

2.2 PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

O princípio da legalidade surgiu como garantia de direitos do homem quando

diplomas históricos, como a Magna Carta, o Habeas Corpus Act, o Bill of Rights, a

Constituição dos Estados Unidos e a Declaração francesa do Direitos do Homem e

4·BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico, pp.158-159.
5   GARCIA, Emerson. ALVES, Rogerio Pacheco. Improbidade Administrativa. P46.
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do  Cidadão  consagraram  os  determinadas  garantias,  os  chamados  direitos

fundamentais, a fim de proteger os cidadãos contra os Absolutismo. 

Apesar destas garantias não serem estendidas a todo o povo, por exemplo, a

Magna Carta redigida em latim ao passo que a maior parte da população além de

não dominar o idioma era analfabeta, representaram um avanço rumo a um novo

regime, que atualmente conhecemos como Estado Democrático de Direito.

A legalidade é uma das principais garantias de direitos individuais, pois define

e limita a atividade estatal que possa caracterizar, de alguma forma, restrições a

esses direitos,  ainda que em prol  da coletividade.  Não se quer  dizer  que esses

direitos individuais prevalecem sempre, mas que o Estado irá restringi-los quando o

interesse geral for preponderante e que essa restrição deve observar os parâmetros

definidos em lei.  Como ressalta  a  Professora Di  Pietro:  “  É  aqui  que melhor  se

enquadra  aquela  ideia  de  que,  na  relação  administrativa,  a  vontade  da

Administração pública é a que decorre da lei.”6

E, por isso,  pode-se dizer que originariamente este principio vinculou-se a

ideias que se contrapunham ao Antigo Regime  e harmonizou com a separação de

poderes.

A Constituição de 1988 consagrou esta norma como garantia individual, art.

5º, II e também como princípio norteador da Administração Pública em sentido lato,

leia-se Executivo, Legislativo e Judiciário, de observância obrigatória para aqueles

que exerçam função pública.

Portanto, a Administração Pública está, em toda sua atividade, atrelada aos

mandamentos  da  lei,  não  sendo  tolerável  o  seu  desvio  ou  afastamento  destes,

fatores que acarretam invalidade de seus atos e responsabilidade de seus agentes.

De forma simplificada, cabe dizer que a Administração, sujeitando-se a legalidade,

só pode realizar atos em conformidade com a lei e que seus tais atos e medidas

devem ser por ela autorizados.

Com isso, fica evidente a garantia que o princípio da legalidade implica, a

medida que a Administração deve seguir os ditames da lei e não fica  a mercê da

vontade instável daquele que se encontra no poder, pelo menos em tese, já que sua

atuação é vinculada. Reforça a ideia de certeza jurídica, com o intuito de proteger o

cidadão de investiduras arbitrárias, que lhe foge ao controle e que o administrador

sempre seguirá caminhos previamente definidos pela vontade da lei.

6   DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. p.63.
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Enquanto na administração privada é lícito fazer aquilo que não é proibido por

lei, na Administração Pública só é licito fazer quilo que  a lei autoriza. Isto porque,

para esta o princípio da legalidade rege sua atuação, não permitindo liberdades e

vontades pessoais. Prepondera a observância da lei, no que lhe é permitido fazer ou

como deve fazer. Ao passo que para o administrador particular, a observância da lei

consiste em vedações, no que lhe é proibido fazer. Pode atuar da maneira que lhe

for conveniente desde que não haja lei que o proíba de atuar da forma pretendida.

Sua  atuação  é  regida  pelo  princípio  da  autonomia  da  vontade,  diferente  do

administrador público que é atrelado a legalidade. Assim ensina Almiro do Couto e

Silva: 

“a  autonomia  da  vontade  resulta  da  liberdade  humana,  que  não  é  uma
criação  do  direito,  mas  sim  um  dado  natural,  anterior  a  ele.  O  direito
restringe e modela essa liberdade, para tornar  possível  sua coexistência
com a liberdade dos outros. Sobra sempre, porém,  uma larga faixa que
resta intocada pelo Direito. A Administração Pública não tem essa liberdade.
Sua liberdade é tão somente a que a lei  lhe concede,  quer se trate  de
Administração Pública sob o regime de Direito Público, de Direito Privado ou
de Direito Privado Administrativo.”7

Quando o ato administrativo é praticado sem a observância deste preceito

fundamental,  pode  ser  plenamente  invalidado.  Não  obstante,  a  Lei  fundamental

prevê diversos remédios a fim de combater lesão ou ameaça de lesão decorrente de

ato  da  Administração,  como  a  ação  popular,  o  habeas  data,  o  mandado  de

segurança e o mandado de injunção,  além do controle  do Legislativo,  de  forma

direta ou pelo Tribunal de Contas, do Ministério Público e da própria Administração,

que pode exercer a autotutela de seus atos, que consiste na possibilidade de anular

os atos ilegais e revogar os que não são convenientes ou oportunos, independente

da apreciação pelo Poder Judiciário.

Atualmente, a noção de legalidade vai  além da vinculação a própria lei.  É

mister  a  observância  não  só  do  direito  positivo,  mas  também  dos  princípios  e

diretrizes  que  a  Constituição  determina.  Com  isso  busca-se  evitar  atrocidades

permitidas  em lei  como  ocorridas  na  Alemanha  no  final  da  primeira  metade  do

século XX. Todo o ideal de liberdade, de democracia, de garantismo dos direitos

fundamentais há de ser observado pela Administração Pública, quando a própria lei

não estiver em conformidade com este.

7  Princípios da Legalidade da Administração Pública e da Segurança Jurídica no Estado de Direito 
Contemporâneo. In Revista de Direito Público nº 84.
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2.3 PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE

O princípio da impessoalidade apresenta duas acepções: uma voltada para os

administrados em geral e outra para a própria Administração.

Para  a  primeira,  entende-se  que  o  princípio  relaciona-se  com a  ideia  de

finalidade  pública  que  permeia  toda  a  atividade  administrativa.  Assim  deve,  a

Administração,  prestar  tratamento  equânime  a  todos,  de  forma  que  seus  atos

produzam os mesmos efeitos e atinja da mesma forma os que se encontrem na

mesma situação fático-jurídica.

Não  pode  haver  atuação  estatal  que  beneficie  determinada  pessoa  ou

determinado grupo de pessoas, a medida que o ato administrativo é pautado pelo

interesse público. Exemplo dessa acepção, a obrigatoriedade de concurso público

para  provimento  de  cargo  ou  emprego  público,  previsto  no  art.  37,  II,  da

Constituição, em que os candidatos se encontram em uma mesma situação fático-

jurídica e são submetidos a uma avaliação. Com isso a Administração irá selecionar

aqueles que se mostrem mais aptos para o exercício da função pública, segundo

critérios objetivos.

A segunda acepção consiste na impessoalidade para a própria Administração.

Significa dizer que os atos praticados pelo agente público não são atribuídos a sua

pessoa, mas ao órgão ou entidade  a qual se encontre vinculado. O agente estatal

não passa, por assim dizer, de um instrumento por meio da qual o Estado manifesta

sua vontade. Ele apenas viabiliza a concretização dessa vontade estatal. Tanto que

a Constituição veda de maneira expressa no art. 37, §1º, a promoção pessoal de

agentes  públicos,  através  de  nomes,  imagens,  símbolos  ou  qualquer  outro

mecanismo  que  caracterize  a  pessoa  do  agente,  em  publicidade  de  ações  do

governo, obras públicas, serviços, programas, atos, etc.

2.4 PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE

O  princípio  da  Publicidade  gera  para  a  Administração  Pública  a

obrigatoriedade de dar transparência dos atos praticados, para que os administrados

possa  ter  conhecimento  do  que  ocorre  no  seio  da  administração  e,
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consequentemente,  a  possibilidade  de  fiscalizar  e  combater  eventuais

arbitrariedades e aferir a adequação entre o ato administrativo e o interesse público.

A ausência da publicidade dos atos impossibilita que os administrados zelem

por seus interesses ou os da coletividade, de modo que não haveria o conhecimento

acerca dos motivos que levaram o administrador a sua atuação,  tornando mais

difícil sua impugnação.

A publicidade é obrigatória para a Administração Pública em geral e exige

ampla divulgação dos atos praticados, ressalvadas as hipóteses previstas em lei.

Essa divulgação é de extrema importância a medida que mostra a sociedade se o

administrador está atuando ou não em conformidade com os princípios que regem a

Administração Pública.

A Constituição de 1988 consagrou este princípio em contraponto aos abusos

praticados pelo regime de exceção instituído em 1964, em que predominava a sigilo

dos atos e informações, em nome do bem da coletividade. Desse modo, para haver

uma fiscalização do Poder  Público  é  necessário  que todo ato  emanado por  um

agente público seja conhecido pela sociedade e, assim, verificado a existência ou

não do interesse público.

2.5 PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA

A eficiência  ganhou  status  de  princípio  constitucional  a  partir  da  Emenda

Constitucional nº 19/98, que lhe inseriu no art. 37, caput como um dos princípios

regentes da Administração Pública. Apresenta-se de duas formas, como assevera a

professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“pode  ser  considerado  em  relação  ao  modo  de  de  atuação  do  agente
público,  do  qual  se  espera  o  melhor  desempenho  possível  de  suas
atribuições, para lograr os melhores resultados; e em relação ao modo de
organizar, estruturar, disciplinar a Administração Pública, também como o
mesmo objetivo de alcançar os melhores resultados na prestação do serviço
público.”8

Logo,  verifica-se  que  este  princípio  deve  ser  analisado  sob  a  ótica  de

elementos  como  economia  e  celeridade,  sempre  atentando  para  o  fator  da

legalidade.  Não  pode  o  administrador,  em  hipótese  alguma,  se  afastar  dos

mandamentos legais sob a bandeira da eficiência.  Pelo contrário,  deve atuar  da

8 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanello. Direito Administrativo. p.82.
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melhor forma possível, na observância dos mandamentos legais, com os recursos

públicos que tem a sua disposição e atingir o melhor resultado possível,  sempre

atentando à economia e a celeridade.

Assim dispõe Emerson Garcia ao citar a obra de Agostin Gordillo,  Un Corte

Transversal  al  Derecho  Administrativo:  La  Convención  Interamericana  Contra  la

Corrupción:  

“Na Feliz  imagem de Agostin  Gordillo,  o  Estado tem uma 'obrigação  de
resultado, que é a eficiência da despesa e da receita pública na contratação
estatal. E parafraseando uma expressiva imagem do direito privado, não é
suficiente  que  o  matrimônio  seja  legítimo  e  consensual  (funcionários  de
iure), se tenha ocupado com dedicação e esmero da educação e supervisão
de seus filhos (licitação pública impecável, menor preço, melhor oferta etc.):
se o filho termina por ser um vândalo (uma obra inútil, cara, faraônica etc.)
se pode concluir, como questão de puro direito e sem lugar a dúvidas nem
prova em contrário, que a gestão paterna (do funcionário) não foi eficiente.'”9

Portanto, o princípio da eficiência remete a ideia de bom resultado, mas não

de bom resultado a qualquer custo. Isso porque ele se harmoniza com os princípios

da legalidade e moralidade, ou seja, os meios para se alcançar o resultado devem

estar de acordo com as disposições legais e da ética que é inerente a função do

administrador público.

2.6 PRINCÍPIO DA MORALIDADE

A  moralidade  é  um  princípio  de  difícil  definição,  pois  tamanha  é  a

complexidade  em  enquadrar  dentro  de  um  ou  dois  vernáculos  (moralidade

administrativa) toda a gama de condutas e práticas desvirtuadoras da verdadeira

finalidade da Administração Pública.

Na  doutrina  há  o  entendimento  de  que   a  atuação  administrativa  deve

observar  não  só  as  disposições  legais,  mas  a  própria  moral.10 O  fato  de  o

administrador ter praticado um ato em conformidade com a lei não significa que agiu

dentro dos liames da moralidade. Este princípio exige que o administrador atue com

justiça, honestidade, lealdade e boa-fé. Desse modo, percebe-se que a imoralidade

é um elemento que não se encontra  presente na prática  do ato  em si,  mas na

intenção do agente ao praticá-lo, é um elemento subjetivo do agente. Então, o ato

praticado em consonância com a lei deve estar também em conformidade com a

9 GARCIA, Emerson. ALVES, Rogerio Pacheco. Improbidade Administrativa. p. 55.
10 Nesse sentido Diogenes Gasparini e Maria Sylvia Zanello Di pietro.
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moralidade administrativa, é mister que haja uma harmonia entre a situação fática, a

vontade  do  agente  e  o  ato  praticado,  sendo  analisadas  no  contexto  deste  a

motivação e a pretensa finalidade .

O  princípio  da  moralidade  enseja  a  probidade  na  administração,  que  se

caracteriza  como  a  conduta  a  ser  adotada  pelo  administrador,  dotada  de

honestidade, honradez e integridade. Constitui, portanto, um dever a ser cumprido

por aqueles que exerçam de alguma forma função pública ou aos que se relacionam

diretamente com Administração.

Assim,  ainda  que  não  dependa  da  legalidade,  o  princípio  da  moralidade

produz  efeitos  no  ordenamento  jurídico.  Os  atos  tidos  como imorais  podem ser

invalidados pela própria Administração ou pelo Judiciário. Destarte, a Constituição

de  1988  conferiu  instrumentos  para  combater  eventuais  ofensas  à  moralidade

administrativa, vide a ação popular, art. 5º, LXXIII, e a ação civil pública, art. 129, III.

A ação popular prevista na Constituição vigente é regulada pela Lei 47417/65,

e pode ser proposta por qualquer cidadão. Além disso, possui como uma de suas

finalidades anular atos do Poder Público lesivos à moralidade administrativa. Não há

necessidade  de  efetivo  dano  patrimonial,  a  simples  ofensa  ao  princípio  já  é

suficiente para a configuração da lesão. Assim como a ação popular,  a ação civil

pública constitui um instrumento de proteção a moralidade, conferida ao Ministério

Público,  legitimado para  sua propositura.  Esta  ferramenta  processual  é  regulada

pela Lei 7347/85 e também tem previsão na Lei Orgânica do Ministério Público, Lei

8625/93. O Regulamento desta ação trata a moralidade como interesse difuso, ou

seja, interesse a toda sociedade indiscriminadamente.

Outra forma de outra forma de ofensa à moralidade bastante combatida é o

nepotismo, que se entende pela nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em

linha reta ou por afinidade até o terceiro grau para cargos em comissão ou função

gratificada  no  Poder  Público,  excetuando-se  aqueles  que  ocupam  cargo  efetivo

mediante  aprovação  em  concurso  público.  Nesse  diapasão,  o  próprio  Supremo

Tribunal  Federal  aprovou  a  edição  da  Súmula  vinculante  nº  13,  que  dispõe  o

seguinte: 

“A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou
de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia
ou  assessoramento,  para  o  exercício  de  cargo  em  comissão  ou  de
confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e
indireta  em  qualquer  dos  Poderes  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito
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Federal  e  dos  Municípios,  compreendido o  ajuste  mediante  designações
recíprocas, viola a Constituição Federal.”

Enfim,  há  no  ordenamento  jurídico  pátrio  diversas  formas  de  combate  as

práticas que constituem ofensa a moralidade, a efetiva ação contra essas prática é

que devem ser observadas pelas autoridades competentes e pela sociedade em

geral. Como dispõe José dos Santos Carvalho Filho: 

“É fácil observar, desse modo, que não faltam instrumentos de combate a
condutas  e  atos  ofensivos  ao  princípio  da  moralidade  administrativa.
Cumpre,  isto  sim,  aos  órgãos  competentes  e  aos  cidadãos  em  geral
diligenciar  para  que  se  invalidem  esses  atos  e  se  apliquem  aos
responsáveis  severas  punições,  isso,  é  óbvio,  enquanto  o  futuro  não
demonstrar que os administradores públicos e as pessoas em geral estejam
realmente  mais  apegados  aos  valores  morais  que  devem  inspirar  uma
sociedade justa e equânime.”11

2.7 PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO

Os  atos  administrativos  praticados  refletem  na  sociedade  em  geral,  sem

distinção entre os indivíduos, buscando atender ao mandamento constitucional de

“promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e

quaisquer outras formas de discriminações.”12

Ainda que de alguma forma o ato favoreça algum interesse do Estado ou

individual de imediato, a sua finalidade deve ser o atendimento do interesse público.

Caso  contrário,  restará  configurado  desvio  de  finalidade.  Portanto,  o  interesse

coletivo é a finalidade que o Estado busca, e não o interesse individual.

A  supremacia  do  interesse  público  sobre  o  individual  é  condição  de

existência, de qualquer sociedade civilizada, “é um pressuposto lógico do convívio

social”.13 E é pautado neste princípio que o agente público, principalmente o agente

político, conduzirá seus atos, em que o interesse não pode ser confundido com o

interesse da Administração Pública ou seu próprio interesse. Embora seja implícito,

a observância do interesse público é obrigatória para os agentes públicos. Constitui

um  verdadeiro  poder-dever,  de  modo  que  qualquer  que  seja  a  atuação  da

11 FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. p.22.
12 Art. 3º, IV, Constituição da República Federativa do Brasil.
13  MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. p.69.
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Administração ele deve estar presente, sob pena de desvio de finalidade ou desvio

de poder.

Desse  modo,  como  fruto  do  surgimento  do  Estado  do  Bem Estar  Social,

Welfare State, é necessário que o princípio da supremacia do interesse público seja

atendido, pois, caso as relações sociais causem eventuais conflitos entre o interesse

público e o interesse privado, deverá, de regra, prevalecer o primeiro.

A vigência do referido princípio trouxe diversas transformação na atuação do

Estado, como demonstra Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 

“Em  nome  do  primado  do  interesse  público,  inúmeras  transformações
ocorreram:  houve  uma ampliação  das atividades assumidas pelo  Estado
para atender às necessidades coletivas, com a consequente ampliação do
próprio  conceito  de  serviço  público.  O mesmo ocorreu  com o  poder  de
polícia do Estado, que deixou de impor obrigações apenas negativas (não
fazer) visando resguardar a ordem pública, e passou a impor obrigações
positivas, além de ampliar o seu campo de atuação, que passou a abranger,
além da ordem pública, também a ordem econômica e social. Surgem, no
plano constitucional, novos preceitos que revelam a interferência crescente
do Estado na vida econônima e no direito de propriedade; assim são as
normas que permitem a intervenção do Pooder Público no funcionamento e
na propriedade das empresas, as que condicionam o uso da propriedade ao
bem-estar  social,  as  que  reservam  para  o  Estado  a  propriedade  e  a
exploração de determinados bens, como as minas e demais riquezas do
subsolo,  as  que permitem a desapropriação para a  justa  distribuição  da
propriedade; cresce a preocupação com os interesses difusos, como o meio
ambiente  e o patrimônio histórico e artístico nacional.”14

Demonstra-se, assim, que há clara preocupação em proteger a Administração

Pública,  impondo  sanções  as  condutas  contrárias  aos  princípios  regentes  da

atividade estatal. Não obstante, a Lei 8429/92 prevê a hipótese de combate aos atos

que sejam ofensivos à moralidade administrativa.

14  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanello. Direito Administrativo. p. 65.
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3. ATOS DE IMPROBIDADE

A  Lei  8429/92,  assim  como  a  Constituição  da  República,  apesar  de

demonstrarem,  de  forma  exemplificativa,  quais  são  os  atos  que  importam  em

improbidade administrativa, não esboçaram um conceito para ato de improbidade.

Ainda  assim,  o  ato  de  improbidade  deve  ser  visto  de  forma  ampla  perante  o

ordenamento  jurídico.  Não  pode  ser  tido  apenas  como  um  sinônimo  de  ato

administrativo  indevido,  pois  uma  omissão,  um  comportamento  negativo  do

administrador também é capaz de deflagrar  a improbidade.  Isto  ocorre porque o

legislador  conferiu  ampla  proteção  aos  princípios  que  regem  a  Administração

Pública.

De  um modo geral,  a  violação  aos  princípios  descritos  no  art.  37,  caput,

podem ser incorporados ao conceito de improbidade administrativa, uma vez que

sua própria noção importa no descumprimento de preceitos constitucionais e legais

que norteiam o Estado através de condutas, positivas ou negativas, dos agentes

públicos.

O administrador deve sempre buscar o melhor para a Administração Pública,

atuando de acordo com o dever de probidade que lhe é imposto.

O cometimento de atos contrários as normas legais e constitucionais, que lhe

importam necessária observância, dá origem a improbidade administrativa, que traz

em seu conteúdo um sentido de má qualidade, desonestidade, má conduta, má-fé,

etc. Entretanto, cabe ressaltar que a improbidade  não se vincula unicamente com a

ideia de desonestidade. Pode ser que uma conduta adotada pelo agente público

importe  em  improbidade,  ainda  que  sua  vontade  ou  intenção  não  era  agir  em

desconformidade com a lei,  por exemplo, ou seja, sua conduta será ilegal e não

imoral. Como já abordado anteriormente, a moralidade não é um princípio vinculado

à legalidade, embora quase sempre sejam ofendidos de forma simultânea. Enfim, o

que se pretende explicitar é que o vocábulo improbidade não tem necessariamente a

conotação de desonestidade, mas de algo de má qualidade, em contraponto a boa

qualidade, ideia exprimida do significado de probidade.

A Lei de Improbidade Administrativa trouxe em três dispositivos atos que se

caracterizam  como  improbidade  administrativa.  Este  diploma,  diferente  das

legislações que a precederam, referiu-se ao enriquecimento ilícito como apenas uma
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das hipóteses de ato de improbidade, ao lado dos atos que causam prejuízo ao

erário e dos que atentam contra os princípios da Administração Pública.

O art. 9° dispõe que “constitui ato de improbidade administrativa importando

enriquecimento ilícito aferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão

do  exercício  de  cargo,  mandato,  função,  emprego  ou  atividade  nas  entidades

mencionadas no art.  1° e notadamente” os atos indicados nos doze incisos nele

contidos. Para a configuração deste ato, não há necessidade de verificar se a ação

foi dotada de dolo ou culpa.  O entendimento é que não há modalidade culposa

deste ilícito, uma vez que o agente atua consciência para o aferimento da vantagem

patrimonial ilícita. Nesta linha, leciona José Augusto Delgado: 

“O elemento subjetivo dessa figura delitual  genérica  é  o  dolo  do agente
público, ou, pelo menos,  a  sua voluntariedade. Não vemos chances para
que  tal  infração  disciplinar  comporte  a  modalidade  culposa,  pois  não  é
credível, nem verossímil, que possa alguém ser corrupto ou desonesto por
negligência, imperícia ou imprudência”. 15

Já  o  dispositivo  seguinte  prevê  que  “constitui  ato  de  improbidade

administrativa  que  causa  lesão  ao  erário  qualquer  ação  ou  omissão,  dolosa  ou

culposa, que enseje perda patrimonial,  desvio, apropriação, mal barateamento ou

dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1° e notadamente”

os atos indicados em seus treze incisos.

E,  por  fim,  o  artigo  11  segundo  o  qual  “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” os atos indicados em seus sete incisos.

3.1 DOS ATOS QUE IMPORTAM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO

Conforme  exposto  anteriormente,  o  art.  9º  da  Lei  de  Improbidade

Administrativa prevê a ocorrência de vantagem patrimonial indevida do agente no

exercício  das  atribuições  do  seu  cargo,  emprego  ou  função  na  Administração

Pública. Com isso, percebemos que não só o enriquecimento indevido do agente é

15 Improbidade Administrativa: algumas controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais sobre a Lei de 
Improbidade Administrativa.
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causa de improbidade, mas também o de terceiros. Há previsão de hipóteses no

dispositivo aludido. Como por exemplo, o inciso I, que aduz o seguinte: 

“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”.

Deste modo verifica-se que o legislador criou um instrumento para combater

esta  forma de improbidade,  a  qual  se  deve investigar  a  compatibilidade entre  o

patrimônio do agente público e os rendimentos auferidos de sua função no serviço

público,  através  de  seus  costumes  e  aparência  de  vida.  Exemplo  simples:  um

soldado da polícia militar no Estado do Rio de Janeiro com um vencimento por volta

de R$900,00 (novecentos reais) dificilmente terá condições de adquirir uma casa de

veraneio em Angra do Reis, um carro da BMW e uma cobertura de frente pra praia

na Zona Sul da cidade no Rio de Janeiro. É muito improvável que este agente possa

obter  e  manter  esses  bens  com  esse  valor  de  remuneração.  Este  é  um  caso

hipotético de um crescimento de patrimônio sem causa aparente, o que poderia dar

ensejo a uma investigação com o intuito de revelar de que forma foi possível obter

tais  bens  e  como  mantê-los,  uma  vez  que  não  há  compatibilidade  entre  sua

remuneração e os bens que possui. 

Todavia,  há  de  se  ressaltar  que  não  se  faz  necessário  que  a  vantagem

patrimonial obtida gere lesão ao Erário ou patrimônio público. O legislador não inclui

no tipo do ilícito esta condição. A vantagem patrimonial do agente, ou de terceiro,

obtida a partir do exercício do cargo, mandato, função, emprego ou atividades de

desenvolvidas  no  Poder  Público  é  causa  suficiente  para  configurar  ato  de

improbidade  administrativa  por  enriquecimento  ilícito.  Com  propriedade  José

Augusto Delgado ensina:

“A  efetivação  da  vantagem indevida  constitui  elemento  indispensável  ao
completamento e aperfeiçoamento do tipo, o que significa dizer que, sem tal
auferimento,  não  restará  configurada  a  improbidade  administrativa
consistente  na  modalidade  de  enriquecimento  ilícito,  podendo  o  fato,
quando muito, caracterizar infração disciplinar diversa ou outro gênero de
improbidade.
Vale, ainda, destacar que o tipo genérico em comento não requer que haja
necessariamente algum prejuízo aos cofres públicos,  o  que não impede,
todavia, que, em relação a certos tipos específicos de enriquecimento ilícito,
possa, ocasionalmente, ocorrer golpeamento ao erário. “16

16 Ibidem.
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3.2 DOS ATOS QUE CAUSAM PREJUÍZO AO ERÁRIO

Os atos de improbidade que acarretam prejuízo ao erário, ao revés do tipo

visto anteriormente, admitem a modalidade culposa. E não poderia ser diferente ,

visto que o agente público no exercício das atribuições que lhe são incumbidas age

ou deixa de agir,  de maneira que da sua conduta origina-se lesão ao patrimônio

público. Assim, configurando, então, o ato ilícito previsto no art. 10, caput, da Lei

8429/92.

Portanto,  é  perfeitamente  cabível  a  culpa  em  sentido  estrito,  em  suas

modalidades: negligência, imprudência e imperícia. Pois mesmo que o agente não

atue propositadamente para a prática do ato, sua conduta, seja positiva ou negativa,

será fundamental para que o prejuízo ao patrimônio ocorra. E, ainda, é necessário

que o ato ocasione efetivo prejuízo ao erário. Não é punível, a conduta que não

cause lesão real. A mera ameaça de lesão não constitui o ato de improbidade do

dispositivo mencionado.

O Superior Tribunal de Justiça vem firmando seu entendimento sobre o tema

neste  sentindo,  ao  dispor  que:  “A  configuração  dos  atos  de  improbidade

administrativa previstos no art.  10 da Lei de Improbidade Administrativa (atos de

Improbidade  Administrativa  que  causam  prejuízo  ao  erário),  à  luz  da  atual

jurisprudência do STJ, exige a presença do efetivo dano ao erário (critério objetivo)

e, ao menos, culpa.”17

A culpa em sentido estrito pode ser verificada em seus diferentes graus, leve,

grave ou gravíssima, e mesmo sem previsão expressa na lei, podem influenciar na

proporcionalidade entre o ato ímprobo e a sanção a ser imposta. No que compete a

observância de proporcionalidade na aplicação da pena, em caso de culpa, Marcelo

de Figueiredo explica:

“Ao  que  parece,  o  legislador  infraconstitucional  levou  longe  demais  o
permissivo  da  Lei  Maior,  ausentes  proporcionalidade  e  razoabilidade  no
dispositivo  legal.  (...)  Em  síntese,  imaginemos  dada  omissão  culposa
(involuntária, portanto) do agente público causadora de pequena lesão ao
erário. Para a lei há ato de improbidade administrativa, e  tollitur quaestio.
Será crível afirmar-se que tal agente terá seus direitos políticos cassados
por força da lei, perderá a função pública, terá seus bens indisponíveis etc.

17  REsp 1206741/SP. 1ª Turma. Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES. Julg. 17/05/2012. Dje 23/05/2012.
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etc.  etc.  Parece  que  a  conclusão  do  raciocínio  aponta  para  o  absurdo,
indício  de erro  no percurso exegético.  Enfim,  é  preciso abrandar  o rigor
legal, ou, por outra, amoldá-lo ao espírito constitucional. A preocupação não
é meramente acadêmica ou fruto de devaneio intelectual.  Ao contrário, o
agente que violar o art. 10 sofrerá as consequências do art. 12, I – aliás,
enérgicas, como veremos adiante. Tal linha de raciocínio, segundo cremos,
deve  presidir  a  interpretação  de  toda  a  lei,  que  falha  ora  por  erros  de
redação,  má  técnica,  ora  pelo  conteúdo.  Propõe-se  a  aplicação  dos
princípios  do  devido  processo  legal  em  sentido  substancial,  da
proporcionalidade, da proibição de excesso e da racionalidade, como meio
de se evitar situações arbitrárias.” 18

Ademais, é importante ressaltar que o rol  previsto no art.  10 é meramente

exemplificativo. Desse modo, outras hipóteses de improbidade que causem dano ao

erário, que não estejam previstas na Lei, podem ser consideradas no caso concreto.

3.3 DOS ATOS QUE ATENTAM CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO

O art.  11  atribui  um altíssimo grau  de  abstração  a  norma ao  dispor  que

“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”

outras hipóteses que constam em seus incisos.

A norma em questão considera como ato de improbidade ofensa a qualquer

princípio da administração pública. Dessa forma, é imperioso que sua interpretação

seja feita cum grano salis, ou seja, deve-se ponderar, no caso concreto se a conduta

desferida realmente configura ato de improbidade, ou se é mera irregularidade. Pois

tamanha amplitude  dada pelo  legislador  ao  tipo  da  norma que  o  menor  deslize

cometido pelo agente, pode incumbir nas sanções previstas no art. 12, do referido

diploma.

Com  referência  a  essa  amplitude  do  art.  11  da  Lei  de  Improbidade

Administrativa, o Superior  Tribunal de Justiça, julgou que:

“No caso específico do art. 11, é necessária cautela na exegese das regras
nele  insertas,  porquanto  sua  amplitude  constitui  risco  para  o  intérprete
induzindo-o  a  acoimar  de  ímprobas  condutas  meramente  irregulares,
suscetíveis  de  correção  administrativa,  posto  ausente  a  má-fé  do
administrador e preservada a amoralidade administrativa.”19

18  FIGUEIREDO, Marcelo. Probidade Administrativa (Comentários à Lei 8429/92 e Legislação 
Complementar). P. 103
19  STJ, Resp nº 480.387/SP, Rel. Min Luiz Fux. Julg. 16/03/2004
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Em seu art. 4ª, a Lei Federal em comento, prescreve a obrigatoriedade aos

agentes  públicos  de  zelar  estritamente,  os  princípios  da  legalidade,  moralidade,

impessoalidade e publicidade no exercício de suas atribuições. Entendemos que o

princípio  constitucional  da eficiência também merece lugar  entre os princípios ali

dispostos. Isto porque a própria Constituição assim estabelece no art. 37, caput.

Da mesma maneira que os  atos  que causam enriquecimento  ilícito  e  que

causam lesão ao erário, os atos que atentam contra os princípios da administração

possui um rol exemplificativo de hipóteses passíveis de sanção. Não obstante outras

condutas  que  venham  a  violar  “os  deveres  de  honestidade,  imparcialidade,

legalidade e lealdade às instituições” podem ser enquadrar no tipo previsto neste

artigo.

Outro ponto de relevo a ser destacado sobre o tema, é que o tipo, assim

como  o  do  art.  9º,  também  não  aceito  a  modalidade  culposa  como  elemento

subjetivo.  O  Superior  Tribunal  de  Justiça  possui  jurisprudência  pacífica  neste

posicionamento, conforme se pode observar a seguir:

“Não  se  pode  confundir  improbidade  com  simples  ilegalidade.  A
improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da
conduta  do agente.  Por isso  mesmo,  a  jurisprudência  do STJ considera
indispensável,  para  a  caracterização  de  improbidade,  que  a  conduta  do
agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º
e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo
10.” 20

Portanto,  não  há  que  se  falar  em  conduta  culposa,  pois  esta  demanda

previsão expressa na lei, caso que não se verifica no dispositivo aludido.

20  STJ, AIA n° 30/AM, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI. CORTE ESPECIAL. Julg. 21/09/2011. DJe 
28/09/2011
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4. SUJEITOS DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

4.1 DOS SUJEITOS PASSIVOS

A Lei 8429/92 define em seu art. 1º quem são aqueles que podem sofrer os

atos de improbidade. Para tanto, a lei identifica de maneira extensiva os sujeitos

passivos  prescrevendo  que  os  atos  de  improbidade  podem  ser  realizados  em

desfavor:  da Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da

União, Estados, Distrito Federal e Municípios e Territórios, ainda que só existam

formalmente; de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para

cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta

por  cento  do patrimônio  ou da receita  anual;   e  do  patrimônio  de entidade que

receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público, bem

como daquelas cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com

menos de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual.

Há de se destacar que nem todas as pessoas jurídicas que se sujeitam a

improbidade integram a Administração Pública, no entanto por receberem auxílio, de

alguma  forma,  do  poder  público  são  contempladas  pela  norma  da  Lei  de

Improbidade Administrativa. No tocante ao tema, ensina Emerson Garcia que:

“justifica-se esta previsão legal, pois se o Poder Público cede parte de sua
arrecadação a determinadas empresas, tal certamente se dá em virtude da
previsão de que a atividade que desempenham é de interesse coletivo, o
que torna imperativa a utilização do numerário recebido para este fim.”24

Dentre  estas  pessoas  jurídicas,  incluem-se  entidades  como  sindicatos,

conselhos  de  fiscalização  profissional,  partidos  políticos,  organizações  civis,

consórcios públicos.

4.2 DOS SUJEITOS ATIVOS

A Lei de Improbidade Administrativa estabelece que somente os agentes públicos

possam ser considerados como sujeitos ativos dos atos de improbidade. E, ao analisar o

teor  do  dispositivo,  percebe-se  que  o  legislador  atribui  um  sentido  amplo  a  expressão

“agente público”, conforme segue:

421 GARCIA, Emerson. ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa, 2006. P.200.
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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.

Dessa forma, deve ser atribuída uma interpretação ampla ao termo “agente

público”, pois a lei considera como agente público aquele que possui um vínculo

jurídico com a Administração. É indiferente a origem desse existente entre ambos, o

tempo a que exercerá suas atividades,  o  tipo de contraprestação por  estas  e  a

natureza da relação mantida. Para tanto, é irrelevante se o vínculo for originário de

eleição,  nomeação,  designação,  contratação,  ou  qualquer  outra  forma  de

investidura; se o exercício da atividade é gratuita ou remunerada; se o exercício é

permanente  ou  transitório;  e  se  o  agente  possui  mandato,  cargo,  emprego  ou

função.

Este  conceito  previsto  pela  Lei  de  Improbidade  é  mais  amplo,  e

consequentemente incorpora, o conceito de funcionário público previsto pelo art. 327

do Código Penal, a saber:

Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem,
embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou
função pública.
§ 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou
função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora
de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da
Administração Pública.
§ 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes
previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de
função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta,
sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo
poder público.

Assim, para fins de aplicação da improbidade administrativa, o termo agente

público deve ser concebido como gênero, do qual diversas espécies fazem parte

dentre  as  quais:  servidores  públicos,  agentes  políticos,  agentes  particulares

colaboradores e entre outros agentes particulares.

Ainda a respeito dos sujeitos ativos, merece destaque aqueles que não fazem

parte da Administração,  porém se sujeitam as sanções previstas no diploma em

questão. 

Deste modo, o terceiro que induz o agente público a praticar o ato ímprobo,

ou que concorra para sua prática,  ou,  ainda que não influencie ou ajude para a

ocorrência do ato, mas que dele se beneficie de alguma forma será submetido às
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sanções da Lei, que porventura lhe são aplicáveis. Conforme previsão do art. 3º, da

Lei 8429/92.
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5. RESPONSABILIDADE PELA LEI 8492/92

A Lei 8429/92 responsabiliza o agente ímprobo através de sanções previstas

no  seu  art.  12.  Há  na  doutrina  e  jurisprudência  importante  discussão  sobre  a

natureza  jurídica  que  essas  sanções  atribuem  a  Lei,  pois  ela  constitui  fator

imprescindível para determinar o juízo competente para processar e julgar as ações

de improbidade.

Isto posto, duas correntes se destacam na discussão: um primeira corrente

defende a natureza cível (extrapenal) da Lei e uma outra corrente atribui natureza

penal.

A primeira corrente, majoritária, entende que, dentre outros argumentos, não

se poderia atribuir caráter penal as sanções dispostas no art. 12, visto que a própria

Lei  8429/92 e ainda a Constituição no art.  37,  §4º,  prescrevem que as sanções

impostas pela prática do ato de improbidade não prejudicam a propositura de uma

eventual ação penal. Emerson Garcia, afiliado a este entendimento, explica alguns

dos fundamentos que caracterizam a natureza cível das sanções:

“À  luz  do  direito  posto,  inclinamo-nos  por  esta  ,  alicerçando-se  tal
concepção  nos  seguintes  fatores:  a)  o  art.  37,  §  4º,  in  fine,  da  CR/88,
estabelece  as  sanções  para  os  atos  de  improbidade  e  prevê  que  as
mesmas serão aplicadas de acordo com a gradação prevista em lei e "sem
prejuízo da ação penal cabível"; b) regulamentando este dispositivo, dispõe
o  art.  12,  caput,  da  Lei  8.429/92  que  as  sanções  serão  aplicadas
independentemente  de  outras  de  natureza  penal;  c)  as  condutas  ilícitas
elencadas  nos  arts.  9º,  10  e  11  da  Lei  8.429/92,  ante  o  emprego  do
vocábulo  "notadamente",  tem  caráter  meramente  enunciativo,  o  que
apresenta total incompatibilidade com o princípio da estrita legalidade que
rege a seara penal (art.  5º,  XXXIX, da CR/88),  segundo o qual a norma
incriminadora  deve conter  expressa previsão  da  conduta criminosa;  d)  o
processo  criminal  atinge  de  forma  mais  incisiva  o  status  dignitates  do
indivíduo, o que exige expressa caracterização da conduta como infração
penal,  sendo  relevante  frisar  que  a  mesma  produzirá  variados  efeitos
secundários; e) a utilização do vocábulo "pena" no art. 12 da Lei 8.429/92
não tem o condão de alterar a essência dos institutos, máxime quando a
similitude com o direito penal é meramente semântica.”22

Na mesma linha, Fábio Medina Osório concluindo sua análise pela natureza

cível, a saber:

"Erige-se,  vale  repetir,  deliberação  expressa  do legislador  na  criação  de
figuras típicas penais. Não foi o que ocorreu com a Lei nº 8.429/92, tanto
que  suas  descrições  abrangem  fatos  tipificados  como  crimes  comuns,
quanto fatos previstos como crimes de responsabilidade. De um ou outro,
de qualquer modo, o legislador buscou, através da Lei nº 8.429/92, extrair
consequências extra-penais ou cíveis lato sensu, vale dizer, no âmbito do

22 Ibidem. p
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direito  administrativo,  dando  tratamento  autônomo  à  matéria.  Pensar  de
modo diverso, ou estender caráter criminal às figuras da lei de improbidade
além daquilo que foi deliberado pelo legislador, equivaleria a desrespeitar o
princípio da legalidade penal." 23

Atualmente, a segunda corrente não possui mais espaço na jurisprudência, o

entendimento adotado hoje pelo Superior Tribunal de Justiça consiste no seguinte:

“As sanções para atos de  improbidade administrativa descritas no artigo 12 da Lei

n. 8.429/92 não têm natureza penal,  conforme já decidiu a Corte Especial  deste

Tribunal.”24

Para esta corrente, que defende a natureza jurídica penal das sanções da Lei

de  Improbidade Administrativa,  os  atos de improbidade são espécies  do mesmo

gênero  dos  crimes  de  responsabilidade  e  das  infrações  político-administrativa.

Entretanto,  tal  entendimento  se  encontra  de  forma  minoritária  na  doutrina  e  na

jurisprudência.

Desta forma, conforme a compreensão majoritária, as sanções da Lei 8429/92

possuem natureza extrapenal, o que, de modo algum, afasta a possibilidade de que

o  mesmo  ato  classificado  como  ímprobo,  seja  também considerado  como ilícito

penal.  Ou  seja,  o  ato  de  improbidade  pode  desencadear  sanções  oriundas  da

própria  Lei  de  Improbidade  como  também  podem  ser  tidos  como  tipos  penais

previstos no Código Penal ou em outra legislação específica.

Essa possibilidade está prevista na Constituição da República em seu art. 37,

§ 4º, que dispõe:

Art.  37.  §  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.(GRIFO NOSSO)

Seguindo o mandamento constitucional, o art. 12, caput, prescreve:

“Art.  12.  Independentemente  das sanções penais,  civis  e  administrativas
previstas  na  legislação  específica,  está  o  responsável  pelo  ato  de
improbidade  sujeito  às  seguintes  cominações,  que  podem ser  aplicadas
isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato”. (GRIFO
NOSSO)

Portanto, percebe-se que está configurada a independência entre as esferas

cível,  administrativa  e  penal  quanto  à  aplicabilidade de sanções  ao mesmo ato.

23  Improbidade administrativa: observações sobre a Lei 8.429/92. 2. ed. Porto Alegre: Síntese, 1998. p. 224.
24  AgRg no REsp 556370/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, 2ª Turma, Julg. 01/12/2009, DJe 
10/12/2009.
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Assim, o agente pode sofrer processo administrativo disciplinar perante o órgão a

que  se  vincula  e,  simultaneamente,  figurar  numa  ação  de  improbidade  e  num

processo criminal.

A respeito do assunto, Hely Lopes Meirelles observa que “ o art. 12, caput da

Lei 8492/92 diz que, independentemente das sanções penais civis e administrativas,

o responsável pelo ato de improbidade administrativa decorre de responsabilidade

distinta e independente das responsabilidades penal, civil e administrativa previstas

na legislação específica”.25

Entretanto,  essa independência pode nem sempre é absoluta.  Pode haver

situações em que a sentença criminal incide sobre as demais esferas, vinculando-

as. É o caso da sentença que reconhece a inexistência de autoria e materialidade do

fato, ou ainda, que reconheça que o ato praticado se insere na hipótese de uma das

excludentes de ilicitude. 

Como bem conclui Waldo Fazzio Júnior:

“Enfim, o agente público que responde a processo criminal e, ao mesmo
tempo, seja réu numa ação civil de improbidade administrativa:
Se absolvido na esfera criminal, por insuficiência de provas, pode ainda ser
condenado por ato de improbidade correlato, no juízo cível;
Se absolvido no processo criminal por reconhecimento da justificativa penal,
há projeção da coisa julgada criminal sobre a instância civil;
Se a absolvição criminal não reconhecer a inexistência material do fato e
sua  autoria,  nada  impede  seja  processado  e  condenado  por  ato  de
improbidade administrativa, pelo mesmo fato;
A condenação criminal transitada em julgado, que afirma o fato e a autoria,
produz influência no cível,  máxime quanto ao dever de ressarcir o dano,
quando houver;
É irrelevante para o juízo criminal o fato de o juízo cível haver considerado
como inexistente ato de improbidade administrativa.
(...) Portanto, a projeção da coisa julgada penal, no processo civil, se opera
quando as questões sobre materialidade  e autoria estiverem solucionadas,
no âmbito do processo penal.” 26

Com  relação,  a  responsabilidade  que  a  Lei  acarreta  ao  agente,  deve-se

atentar  para  o  ato  praticado por  ele.  Conforme anteriormente  exposto,  para que

aquela seja aferida é necessário verificar se o agente tinha a intenção de praticar o

ato ímprobo, nos casos de enriquecimento ilícito e de violação aos princípios que

regem a Administração Pública, ou ao menos, se não tinha tal  intenção, exerceu

suas atividades indevidamente, nos casos de dano ao erário.

Logo, os arts. 9º, 10º e 11º da Lei 8429/92, exigem que o agente atue com

dolo na realização dos atos ali dispostos, e ainda culpa em sentido estrito, no caso
25  MEIRELLES, Hely Lopes . DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO. 2005. P 496
26  JÚNIOR, Waldo Fazzio. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, PP. 378-379
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do art. 10.

5.1 INDEPENDÊNCIA E GRADAÇÃO DAS SANÇÕES

É  importante  ressaltar  que  as  sanções  previstas  na  Lei  de  Improbidade

podem  ser  aplicadas  de  forma  independente.  Não  é  necessário  que  todas  as

penalidades descritas sejam aplicadas para a prática de um ato ímprobo. Deve-se

sempre analisar no caso concreto, a fim de evitar excessos, a conduta do agente

verificando a intensidade do elemento volitivo, as singularidades dos sujeitos ativo e

passivo, a dimensão do dano causado e seus efeitos no ente lesado.

Então,  de  acordo  com  a  livre  convicção  do  órgão  julgador,  as  sanções

poderão ser  individualizadas e,  também,  dosadas,  observando-se parâmetros  de

proporcionalidade e razoabilidade na fixação da pena. Assim, deve-se seguir  um

critério de gradação crescente, majorando-se a sanção a partir da intensidade da

lesividade do ato.

Nessa linha de raciocínio, Marcelo Figueiredo expõe seu entendimento sobre

a necessidade de observância do princípio da proporcionalidade pelo órgão julgador:

“É  dizer,  ante  a  ausência  de  dispositivo  expresso  que  determine  o
abrandamento  ou  a  escolha  das  penas  qualitativa  ou  quantitativamente
aferidas, recorre-se ao princípio geral da razoabilidade, ínsito a jurisdição
(acesso à justiça  e seus corolários). Deve o Judiciário, chamado a aplicar a
lei e verificar qual das penas é mais ‘adequada’ em face do caso concreto.
Não se trata de escolha arbitrária, porém legal. Assim, parece demasia e
arbítrio  aplicar-se  a  pena  de  perda  de  função  pública  ao  servidor  que
culposamente dispensar indevidamente dada licitação (art. 10, VIII, ultima
parte da lei). Fere a lógica jurídica e a razoabilidade punir-se com a perda
de cargo,  suspensão de direitos políticos de 5  a  10 anos,  servidor  que,
mediante  conduta  culposa  (v.g.,  erro  material  involuntário  comprovado),
conclui  indevido  o  processo  licitatório.  Poder-se-ia  cogitar  de  eventual
ressarcimento de dano (se houver) e multa; nada mais.” 27

De acordo com o art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa, o agente que
der causa aos atos ali  dispostos ficam passíveis de sofrer as seguintes sanções:
perda  de  bens  ou  valores  acrescidos  ilicitamente  ao  patrimônio,  ressarcimento
integral do dano, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, multa
civil  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. 

27  FIGUEIREDO, Marcelo. Probidade Administrativa: Comentários A Lei 8429/92 E Legislação 
Complementar. 2004. P. 137
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5.2 DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 12 DA LEI 8429/92

A previsão das diversas sanções previstas por esse dispositivo é objeto de

discussão  doutrinária  sobre  sua  constitucionalidade,  na  medida  em  que  o

constituinte  dispõe  no  art.  37,  §  4º  da  Lei  Maior,  que  atos  de  improbidade

administrativa  importarão  em  suspensão  dos  direitos  políticos,  perda  da  função

pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário.

A discussão gira em torno da possibilidade da lei prever outras sanções que

não aquelas quatro que a Constituição da República havia elencado no mandamento

constitucional.  A interpretação  dominante  é  de  que  o  fato  de  a  Constituição  da

República ter previsto quatro sanções não impede que a lei crie outras. O importante

é que as sanções obedeçam ao princípio da reserva legal. Se uma lei  federal é

capaz de criar sanções penais que tutelam bem jurídicos extremamente relevantes,

como a vida e a integridade física do ser humano, é perfeitamente viável que trate

de sanções extrapenais. 

5.3 SANÇÕES EM ESPÉCIE

5.3.1  PERDA  DE  BENS  OU  VALORES  ACRESCIDOS  ILICITAMENTE  AO
PATRIMÔNIO

A  sanção  em  questão  só  é  aplicável  em  casos  de  ato  que  importem

enriquecimento ilícito ou que causem dano ao erário. Desta forma, está prevista no

art. 12 da Lei 8429/92, nos incisos I e II. Trata-se de uma sanção que procura reaver

os bens ou valores que foram obtidos ilicitamente pelo agente público ou por terceiro

beneficiado, na tentativa de inibir o enriquecimento sem causa.

A perda de bens ou valores indevidos acrescidos ao patrimônio particular, não

configura propriamente uma sanção28, pois tem por finalidade retornar ao status quo

à prática do ato, não atingindo, portanto, o seu patrimônio real. Entretanto, a sanção

alcança os frutos havidos dos bens ilicitamente adquiridos e, ainda, caso o agente

público  ou  terceiro  venha  a  falecer,  a  mesma  alcançará  a  herança  dos  seus

sucessores, desde que nesta esteja presente patrimônio oriundo do enriquecimento

ilícito do falecido.

A punição encontra respaldo na regra disposta no art. 884 do Código Civil de

28  GARCIA, Emerson. ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. p.441
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2002, conforme segue:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem,
será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos
valores monetários.
Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada,
quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a
restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido.

Observa-se que se o bem estiver na posse do agente, deverá ser restituído

ao  patrimônio  público.  Caso  não  seja  possível  a  restituição,  a  obrigação  será

convertida  em  pecúnia,  a  fim  de  ressarcir  o  dano  causado  e,  dessa  maneira,

retornará ao patrimônio.

Ressalte-se  ainda  que  o  perdimento  de  bem  ou  valores  acrescidos

indevidamente  só  incide  sobre  os  bens  havidos posteriormente  a  investidura  no

cargo, pois caso abarcasse os bens anteriores, restaria configurado o confisco. 

5.3.2 RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO

É uma sanção prevista em todos os incisos do art. 12 da Lei 8429/92. Porém

só  será  cabível  quando  restar  configurado  o  dano  ao  erário,  independente  de

enriquecimento sem causa, desse modo, nem sempre será aplicável. 

Constitui  um dever de reparação para o agente ímprobo e, assim como a

perda de bens havidos ilicitamente, representa um reposição ao status quo. Neste

ponto,  há  de se  dizer  que o patrimônio  do ímprobo sujeita-se  ao ressarcimento

integral do dano, ainda que havido antes da investidura do cargo. Numa hipótese em

que o  ímprobo,  ao investir-se  no cargo,  comete ato  que gere,  simultaneamente,

enriquecimento ilícito e dano ao erário,  sofra condenação em ação de improbidade

que lhe imponha as sanções de perdimento dos bens acrescidos ilicitamente  e

ressarcimento  integral  do  dano.  Ocorre  que  os  bens  que  importaram  no  seu

enriquecimento sem causa, são menores que o dano causado ao erário. Assim, a

restitui  os  bens  acrescidos  ilicitamente,  esgotando  com  o  seu  enriquecimento

indevido, porém erário ainda não fora ressarcido do dano causado. E como recém

investiu-se no cargo público, não possui bens havidos posteriormente capazes de

ressarcir integralmente o dano causado. 

Caso,  nesta  situação  hipotética,  a  sanção  não  alcance  os  bens  havidos

anteriormente a sua investidura, o erário permanecerá lesado e, consequentemente,

de  certa  forma,  impune  o  ímprobo.  Mas,  caso  a  sanção  se  estenda  ao  seu



38

patrimônio anterior,  o erário  será devidamente ressarcido e estará configurada a

efetividade da lei.

Eis o fundamento do art. 7º da lei 8429/92, que prevê a indisponibilidade dos

bens do indiciado, a fim de assegurar o ressarcimento integral do dano.  Portanto,

uma medida cautelar, que deve-se se entender ao patrimônio integral do autor do

ato  de  improbidade,  acautelando  o  ressarcimento  do  erário,  que  representa  o

interesse da coletividade.

Há na doutrina a discussão acerca do cabimento de indenização por dano

moral no ato de improbidade. A posição majoritária entende ser cabível, inclusive em

favor de pessoa jurídica.29 No mesmo sentido a súmula  nº 227 do Superior Tribunal

de Justiça: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

Corroborando com este entendimento, explica Emerson Garcia: 

“É indiscutível que determinados atos podem diminuir o conceito de pessoa
jurídica junto à comunidade, ainda que não haja uma repercussão imediata
sobre seu patrimônio. Existindo o dano moral, deverá ser implementado o
seu  ressarcimento  integral,  o  que  será  feito  com  o  arbitramento  de
numerário compatível com a qualidade dos envolvidos, as circunstâncias da
infração e a extensão do dano, tudo sem prejuízo da reparação das perdas
patrimoniais.
 (…) É plenamente admissível, assim, que o ato de improbidade venha a
macular o conceito que gozam as pessoas jurídicas relacionadas no art. 1º
da  Lei  8429/92,  o  que  acarretará  um dano  de  natureza  não-patrimonial
passível de indenização.”30

 

5.3.3 PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA
Trata-se de sanção aplicável a todos os atos de improbidade prevista no art.

12 da Lei  8429/92, e no art.  37, § 4º da Constituição da República.  A perda da

sanção constitui uma sanção grave, pois extingue o vínculo jurídico entre o agente

público e a entidade pública a qual exerça suas funções.

A principal  questão discutida  pela doutrina quanto  a esta  sanção é o seu

alcance.  De  plano,  pode-se  concluir  que  a  penalidade  não  atingirá,  por  óbvio,

terceiro  que concorra ou se beneficie  da prática do ato,  pois  este  não possui  o

vínculo jurídico com a Administração. Então,  somente os agente públicos podem

sofrer com a perda da função pública.

Para parte da doutrina, a interpretação quanto a aplicação dessa sanção deve

ser  feita  de  uma  forma  ampla,  porém  não  alcançam  os  permissionários  e

concessionários  de   serviço  público.  Afilia-se  a  esta  corrente,  José  dos  Santos

Carvalho Filho, que expõe o seguinte: 
29  CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 22ª ed. p.1032.
30  Ibidem. p.432-433.
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“Não se trata de extinção do vínculo apenas dos servidores públicos (os que
integram os entes federativos, autarquias e fundações de direito público),
mas também daquelas que se encontram no quadro de empregados de
todas as entidades referidas no art. 1º da Lei, inclusive das do setor privado
que recebem ou receberam apoio do Estado acima dos limites nela fixados.
Não  abrange,  todavia,  os  empregados  de  pessoas  jurídicas  meramente
contratados  pelo  Estado,  como  os  executores  de  obras  e  serviços,  os
fornecedores e os concessionários e permissionários de serviço s públicos.
Também não incide sobre os aposentados, cuja vinculação jurídica já sofreu
prévia extinção; o vínculo previdenciário só se extingue por outro tipo de
punição, a cassação de aposentadoria, que, entretanto, não tem previsão na
Lei  de  improbidade,  além de  não  confundir-se  com a  perda  da  função
pública (afinal,  esta  nem mais existe  com o advento da aposentadoria).”
(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 17ª
ed. P. 924)

Em sentido contrário, se encontra a doutrina de Emerson Garcia, que atribui

uma abrangência maior à incidência da sanção, a saber:

“Não obstante a aparente restrição de ordem semântica ( a lei se refere à
perda da função pública, sendo repetida a terminologia utilizada no art. 37,
§4º, da Constituição), é a sanção passível de aplicação a todos aqueles que
exerçam,  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 referidas no
art.  1º  d  Lei  8429/92,  o  que  alcança  os  que  desenvolvam determinada
atividade  pública  em  razão  de  concessão,  permissão,  autorização  etc.,
devendo tal vínculo ser dissolvido.
(...)
Por  outro  lado,  apropria  Lei  nº  8.429/1992,  em  seu  art.  2º,  conferiu
significado  amplo  à  expressão  agente  público.  Em  razão  disto,  não  é
possível limitar a aplicação da sanção a determinada categoria quando a
norma proibitiva é extensiva a todas.” (Improbidade administrativa. 4ª ed.
p.446)

Outro ponto de relevante,  no que tange a perda de função,  é se esta  se

estende aos agentes políticos, uma vez que estes constituem espécie do gênero

agente público, como exposto acima. A questão será confrontada mais adiante.

Não obstante a observância do princípio da proporcionalidade na aplicação

dessa sanção. Por ser uma sanção rigorosa, deve-se aferir a relação entre o ato

praticado e a extensão do dano causado, ou seja, verificar o quão lesivo foi a prática

do ato ímprobo.

5.3.4 SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS

A suspensão dos direitos políticos se apresenta como uma sanção grave no

ordenamento  jurídico  brasileiro,  pois  caso  o  agente  ímprobo  seja  condenado  e

apenado dessa forma ficará privado temporariamente de sua cidadania plena.

Estando o agente ímprobo privado de sua cidadania plena, ficará impedido de
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participar da vida política do Estado, o que implica diretamente na sua capacidade

eleitoral ativa e passiva, ou seja, poder eleger e ser eleito, perda do direito de propor

ação popular, de iniciativa de leis, de participar de partido políticos e sindicatos e

também de  oferecer  denúncia  contra  o  Chefe  do  Executivo,  nos  termos  da  Lei

1079/50 e do Decreto-Lei nº 201/67.

A cassação dos direitos políticos possui previsão no art. 15 da Carta Magna, e

pode  ocorrer  sob  a  forma  de  perda  ou  suspensão.  No  inciso  V  do  referido

dispositivo,  prevê hipótese de cassação em caso de improbidade administrativa.

Este dispositivo deve ser interpretado de forma conjunta com o art.  37, §4º, que

prevê a suspensão dos direitos políticos como sanção de improbidade. Não obstante

os demais incisos também constituem hipótese de suspensão, à exceção do inciso I

que prevê a perda desses direitos por cancelamento da naturalização por sentença

transitada em julgado.

O art.  12  da  Lei  8429/92,  que regulamenta  o  mandamento  constitucional,

conferiu gravidade diversa as espécies de atos de improbidade,  no que tange a

suspensão do direitos  políticos.  Verifica-se que o legislador  considerou o  ato  de

improbidade que importe em enriquecimento ilícito como o mais grave, posto que

esta sanção disponha um lapso temporal de oito a dez anos; em seguida, o lapso de

cinco a oito anos na hipótese de dano ao erário; e por fim, de três a cincos anos no

caso de violação aos princípios da administração pública.

A penalidade em tela não é aplicada de imediato na constatação do ato de

improbidade. Depende de menção expressa em sentença condenatória transitada

em julgada na ação de improbidade, nos termos do art. 20 da Lei de Improbidade

Administrativa.

Após o cumprimento da sanção, decorrido o lapso de suspensão imposta ao

agente ímprobo, poderá este exercer novamente sua cidadania, pois readquire o

pleno gozo de seus direitos políticos.

5.3.5 PAGAMENTO DE MULTA CIVIL
Sanção de natureza civil que tem o condão de impor ao agente ímprobo ou ao

terceiro uma “intimidação”, juntamente com as demais sanções, para que não torne

a praticar novamente o ato de improbidade. Portanto, possui um caráter pedagógico.

É importante, para que a multa civil tenha o efeito corretivo pretendido, que

seja aplicada na estrita observância da proporcionalidade e razoabilidade, levando-
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se em conta o ato praticado e a situação patrimonial do agente afim de que possa

garantir a sua efetividade.

De maneira ímpar, Waldo Fazzio Junior dispõe:

“A cominação de multa civil, conquanto suplemente o caráter de intimidação
geral  pretendido pela Lei  8429/92,  deve ser avaliada,  pelo julgador,  com
extremo critério, para que não se torne muito elevada para o agente público
pobre  nem insignificante  para o  rico,  ou seja,  para condizer  com a real
situação patrimonial de quem recebe a penalidade. É que pode tornar-se
inócua  tanto  se  for  excessiva  como  se  for  irrisória.  Se  for  excessiva
dificilmente será paga; se for irrisória, nenhum efeito intimidativo ou corretivo
produzirá.
A partir do princípio, segundo o qual as sanções pecuniárias só funcionam
como razões  para  não  infringir  a  lei,  quando  colocadas  sob  parâmetros
razoáveis,  seu  caráter  pedagógico,  componente  de  todas  as  sanções
jurídicas, será mensurado pelo magistrado, em presença das condições de
possibilidades do agente que condena e do ato de improbidade praticado. A
multa  civil  tem  e  medida  equivalente  à  infração  que  a  gera.”  (WALDO
FAZZIO  JUNIOR.  ATOS  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.2008.
P.354.)

Ressalta-se ainda a possibilidade de aplicação da multa ao terceiro que, na

hipótese do art. 11, tendo como parâmetro a remuneração do agente público com

quem concorreu ou lhe beneficiou com a prática do ato de improbidade. Isto porque

o agente público é seu elo com o ente público lesado.

A multa civil  não possui caráter indenizatório, visto que este é consumado

pelo ressarcimento do dano causado. Limita-se a atingir o patrimônio do ímprobo,

causando-lhe diminuição. Assim, nota-se que não importa em sanção que restrinja o

exercício de direitos pessoais.

Entende-se que o valor recolhido da multa deve ser remetido para o ente

público lesado, harmonizando com o disposto no art. 18 da lei 8429/92.

5.3.6 PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER  PÚBLICO
Esta sanção é aplicável, segundo o art. 12 da Lei 8429/92, a todos os atos de

improbidade, porém com grau de censura variável conforme o ato que foi praticado.

Assim como a sanção de suspensão dos direitos políticos, é temporária, porém seu

prazo já é preestabelecido, não havendo margem para o órgão julgador determinar o

tempo que entender necessário. Desta forma, a regra prescreve prazo de três anos

em caso de violação dos princípios da administração, cinco anos para a hipótese de

dano ao erário e dez anos em caso de enriquecimento ilícito.

A  doutrina  apresenta  sua  crítica  em  relação  a  essa  diferença  entre  o

estabelecimento de prazo entre as sanções de proibição de contratar com o poder
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Público  e  a  suspensão  dos  direitos  políticos,  pois  a  primeira  possui  prazo

estabelecido na lei e a segunda possui um lapso temporal que fica a disposição do

livre convencimento do julgador. Nesse sentido, Waldo Fazzio Junior expõe: 

“Não se compreende o critério utilizado para fixar tais prazos. Se o terceiro
empresário tiver seus direitos políticos suspensos, por exemplo por 8 anos,
por lesão ao erário, só estará proibido de contratar com o Poder Público,
durante 5 anos? Poderá participar de certame licitatório nesse resíduo de 3
anos,  com seus direito  políticos  suspensos?  Poderia  ser  beneficiário  de
incentivos fiscais e creditícios, conquanto detentor de cidadania suspensa?
Claro que a resposta a essas questões será sempre negativa.
(…) Claro que, ao aplicar a interdição contratual, levando em conta todas
essas  circunstâncias  e  alternativas,  o  juiz  haverá  de  ordenar  segundo
valores  adequados  o  que  o  legislador  transformou  em  mera  tabela  de
prazos, sem consciência e em desarmonia com o espírito orientador da Lei
8429/92.”34

Se for apenado com a proibição de contratar com a administração pública, o

ímprobo terá vedação a contratação não só com o sujeito passivo que sofreu o ato

de improbidade, mas também com toda a administração pública, direta e indireta, de

todos os níveis da Federação, ou seja, municipal, estadual ou federal, e, ainda, de

qualquer dos poderes. Portanto, a interpretação da expressão “Poder Público” no

dispositivo  em voga é ampla,  de  modo que alcance todos os  entes  públicos  da

República Federativa do Brasil.

Neste  ponto,  há  de  se  ressaltar  a  criação  de  um controle  nacional  sobre

aqueles  que  foram  condenados  nos  moldes  da  Lei  de  Improbidade,  para  que,

justamente,  não  possam  estar  realizando  contratações  em  lugares  distintos

daqueles  em  que  praticaram  o  ato  de  improbidade.  Não  obstante  o  Conselho

Nacional de Justiça criou através da Resolução nº 44, de 20 de novembro de 2007,

o  Cadastro  Nacional  de  Condenados  por  Ato  de  Improbidade  Administrativa  –

CNCIA,  a  ser  gerenciado  por  ele  e  municiado  obrigatoriamente  por  todos  os

Tribunais do país.

Ao ímprobo será proibido contratar ou receber incentivos fiscais ou creditícios,

direta ou indiretamente, ainda que por meio de pessoa jurídica de que seja sócio

majoritário. Dessa forma, a pessoa jurídica que tenha como sócio majoritário, agente

público ou terceiro condenado por improbidade administrativa, sofrerá os efeitos da

sanção.

A adoção dessa medida configura  uma tentativa  de evitar-se  uma fraude,

através da qual o ímprobo de utiliza da personalidade jurídica da pessoa jurídica que

34  Ibidem. p.358.
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detenha maior parte das ações dela, para contratar com Administração Pública ou

receber incentivos fiscais ou creditícios. Conforme ressalta Emerson Garcia: “tem-se

uma  nítida  variante  da  teoria  da  desconsideração  da  personalidade  jurídica

(disregard of legal entity), sendo afastada a existência independente desta e, ex vi

legis, presumida a utilização de sua personalidade para contornar a restrição que

acomete o ímprobo.”35

35  GARCIA, Emerson. ALVES. Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. p. 475.
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6. AGENTES POLÍTICOS E A LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

6.1 CONCEITO DE AGENTE POLÍTICO

A doutrina de Direito Administrativo se divide em duas grandes teorias: de um

lado uma concepção ampla do que vem a ser agente político,  adotada por Hely

Lopes Meirelles; e de outro lado uma a concepção restrita ou teoria restritiva que é

majoritária na doutrina, dentre os que a defendem estão nomes como Celso Antônio

Bandeira de Mello, José dos Santos Carvalho Filho e Maria Sylvia Zanello Di Pietro.

Para a concepção mais ampla, os agentes políticos são:

“os componentes do governo nos seus primeiros escalões investidos em
cargos, funções, mandatos, comissões, por nomeação, eleição, designação
ou delegação para o exercício de atribuições constitucionais. (…) São as
autoridades públicas supremas do Governo e da Administração na área de
sua  atuação,  pois  não  estão  hierarquizadas,  sujeitando-se  apenas  aos
graus de  limites constitucionais e legais de jurisdição.”36

Conceito  que  abrange  os  Chefes  do  Executivo,  seus  auxiliares  diretos  e

imediatos,  os representantes diplomáticos,  os membros do Ministério  Público,  do

Tribunal de Contas, da magistratura, do Legislativo e ainda outras autoridades que

gozam de independência funcional em sua atuação.

Já  a  concepção  mais  restrita,  a  expressão  agentes  políticos  abrange,

segundo Celso Antônio:

“os titulares dos cargos estruturais à organização política do país, ou seja,
ocupantes  dos   que  integram  o  arcabouço  constitucional  do  Estado,  o
esquema fundamental do Poder. Daí que se constituem nos formadores da
vontade superior do Estado. São os agentes políticos apenas o Presidente
da  República,  os  Governadores,  os  Prefeitos  e  respectivos  vices,  os
auxiliares imediatos, isto é, os Ministros e Secretários das diversas Pastas,
bem como os Senadores, Deputados federais e estaduais e Vereadores.”37

José dos Santos Carvalho Filho dispõe que os agentes políticos:

“Caracterizam-se por terem funções de direção e orientação estabelecidas
na  Constituição  e  por  ser  normalmente  transitório  o  exercício  de  tais
funções. Como regra, sua investidura se dá através de eleição, que lhes
confere o direito a um mandato,  e os mandatos eletivos caracterizam-se
pela transitoriedade do exercício das funções, como deflui dos postulados
básicos  das  teorias  democrática  e  republicana.  Por  outro  lado,  não  se
sujeitam às regras comuns aplicáveis normalmente as regras constantes da
Constituição,  sobretudo  as  que  dizem  respeito  às  prerrogativas  e  à
responsabilidade  política.  São  eles  os  Chefes  do  Executivo  (Presidente,

36  MEIRELLES. Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. p. 77-78.
37  MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administativo. p.245-246.
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Governadores  e  Prefeitos),  seus  auxiliares  (Ministros  e  Secretários
Estaduais e Municipais) e os membros do Poder Legislativo (Senadores,
Deputados Federais, Deputados Estaduais e Vereadores).”38

Com o mesmo posicionamento, Maria Sylvia Zanello Di Pietro entende que

para o direito brasileiro,  os agentes políticos são aqueles eleitos para exercerem

atividades típicas de governo e mandato, à exceção dos Ministros e Secretários que

são  investidos  nos  cargos  públicos  mediante  nomeação,  por  livre  escolha  do

respectivo  Chefe  do  Executivo.39 Aponta  também  para  uma  tendência  na  nova

doutrina em considerar como agentes políticos os membros da magistratura, por sua

atividade  jurisdicional  corresponder  ao  exercício  de  uma  parcela  da  soberania

estatal, e do Ministério Público, pelas atribuições que a Constituição lhes outorga

através do art. 129, principalmente, a de “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes

Públicos  e  dos  serviços  de  relevância  pública  aos  direitos  assegurados  nessa

Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia”.

Em discordância com este entendimento, de que membros da magistratura e

do Ministério Público são agentes políticos, o Professor José dos Santos Carvalho

Filho explica que estes agentes:

“Não  interferem  diretamente  nos  objetivos  políticos,  como  fazem  os
verdadeiros agentes políticos.  Assim,  sua fisionomia jurídica se distancia
bastante da que caracteriza estes últimos. Não se nos afigura adequada,
com efeito, sua inclusão como agentes políticos do Estado. Mais apropriado
é  inseri-los  como  servidores  especiais  dentro  da  categoria  genérica  de
servidores públicos”.40

De qualquer forma, independente da classificação que se inserem ou devam

ser inseridos, entende-se que os membros do Ministério Público e da Magistratura

podem ser punidos por atos de improbidade que porventura venham a praticar no

exercício de suas atribuições. 

Assim observa Marcelo Figueiredo:

“Cremos  que  os  integrantes  do  Poder  Judiciário,  juízes,  bem assim  os
membros  do  Ministério  público,  podem  ser  processados  por  atos  de
improbidade. A lei não faz qualquer distinção. Alude à agente público. De
outra  parte,  a  Constituição,  ao  estruturar  o  Poder  Judiciário  (art.  92  em
diante), determinou sua própria competência para julgamento de seus pares
(art. 93, VIII). Sendo assim, s.m.j., seria necessário que o processo fosse
impulsionado  (iniciado)  pelo  próprio  Judiciário,  garantido-se  as  cláusulas
constitucionais aplicáveis. Teríamos, assim, que adaptar os ditames da lei

38  CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. p. 560
39  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. p. 433
40  CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. p. 560-561.
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aos comandos constitucionais.  O mesmo raciocínio é de ser aplicado ao
Ministério Público.”41

6.2 APLICABILIDADE DA LEI DE IMPROBIDADE AOS AGENTES POLÍTICOS

A Lei de Improbidade Administrativa tem sua aplicação reduzida quando se

trata de agente político como sujeito ativo do ato ímprobo, pois se verifica que as

sanções de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos, presentes da

Lei 8429/92, encontram limitações de natureza constitucional.

Diferente dos demais agentes públicos que possuem um vínculo de natureza

profissional  administrativa,  os agentes políticos possuem um vinculo de natureza

política com o Poder Público. E sua investidura no cargo público ocorre através de

eleição pelo voto e sufrágio universal.  Portanto agente político goza de mandato

eletivo,  que  “consiste  em  exercício  de  poder,  em  nome  do  povo,  mesmo

considerando-se que nosso sistema de mandato representativo ou livre, no qual o

representante recebe do representado poder para decidir de acordo com seu próprio

entendimento.”42

A Constituição da República de 1988 prevê no art. 37, §4º que os atos de

improbidade  importarão  em 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, no caso a Lei de Improbidade Administrativa. Todavia, o

art. 85 dispõe sobre os atos do Presidente da República que configuram crime de

responsabilidade, dentre eles os atos que atentam contra a probidade administrativa.

E ainda o Art. 86 prescreve que o Presidente poderá ficar suspenso de suas funções

após a instauração de processo de crime de responsabilidade pelo Senado Federal,

e, ainda, que não pode ser responsabilizado durante a vigência de seu mandato.

Portanto, o Chefe do Executivo da União só perderá o seu mandato por processo de

impeachment, em caso de crime de responsabilidade ou por condenação por prática

de crime comum, em julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.

Logo, nota-se que é incompatível a sanção de perda da função pública por

ato de improbidade do maior Chefe do Executivo, porque há regramento específico

na Constituição para a perda do cargo. E, mais, também fica prejudicada a aplicação

da penalidade de suspensão dos direitos políticos a este, pois o exercício desses

41   FIGUEIREDO, Marcelo. Probidade Administrativa (Comentários a Lei 8429/92 e Legislação 
Complementar. p. 45.
42  DAL POZZO, Antonio Araldo Ferraz. DAL POZZO, Augusto Neves. Afastamento de Prefeito Municipal no 
Curso de Processo Instaurado por Prática de Ato de Improbidade Administrativa.



47

direitos está intimamente ligado ao exercício de suas funções.

Do mesmo modo, é prejudicada a aplicação dessas sanções ao Senadores e

Deputados que, assim como no caso do Presidente, há mandamento constitucional

específico regulando as hipóteses de perda de mandato e suspensão dos direitos

políticos. Entretanto, não são responsabilizados por crime de responsabilidade, daí o

entendimento de que se sujeitam no que couber, a responsabilidade da Lei 8429/92.

Assim  entendeu  o  Supremo  Tribunal  Federal,  no  julgamento  de  Agravo

Regimental na Reclamação Constitucional nº 5126-RO:

EMENTA Agravo regimental.  Reclamação. Ação civil  pública.  Membro do
Congresso Nacional. 1. Os julgados desta Corte apontados como ofendidos,
Reclamação nº  4.895/DF e nº 2.138/DF,  não tratam da mesma situação
destes autos, porquanto cuidaram da competência para o processamento
de ação de improbidade contra ato praticado por Ministro de Estado (art.
102, I, "c", da Constituição Federal), circunstância diversa da presente, que
envolve membro do Congresso Nacional, relativamente ao qual a legislação
infraconstitucional  não  prevê  crime  de  responsabilidade.  2.  Agravo
regimental desprovido. (Rcl 5126 AgR, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO,
Tribunal  Pleno,  julgado  em  22/11/2007,  DJe-165  DIVULG  18-12-2007
PUBLIC 19-12-2007 DJ 19-12-2007) 

Na doutrina, esta relação entre os atos de improbidade administrativa e os

crimes de responsabilidade é controvertida. Não obstante, aqueles são regulados

pela Lei 8429/92 e estes pela Lei 1079/50 e pelo Decreto-Lei 201/67.

No âmbito dessa discussão, duas correntes merecem destaque: a primeira

entende que os atos de improbidade dos agentes políticos são absorvidos pelos

crimes de responsabilidade e  a  Lei  8429/92 não se  aplica  a eles;  e  a segunda

entende  que  os  atos  de  improbidade  não  se  confundem  com  os  crimes  de

responsabilidade,  de  forma  que  os  agentes  políticos  podem  ser  submetidos  ao

regime conferido pela Lei 8429/92, no que couber.

Sobre a divergência, Fábio Medina Osório dispõe:

“A Constituição Federal recepcionou a Lei 1079/50 em sua integralidade, eis
uma assertiva válida. E a falta de probidade na administração segue sendo
delito de responsabilidade, na tradição republicana. O que se expõe, não
obstante, é o questionamento sobre se essa figura,  aquela que encontra
previsão  expressa  no  art.  85,  V,  CF,  é  idêntica  aquela  que  encontra
tipificação no art.  37,  §4º,  da mesma CF.  Essa é a pergunta em debate
perante toda a nação brasileira, desde o advento da própria LGIA, em 1992,
mas já  antes  disso,  diante  da  Carta  Magna promulgada em outubro  de
1988.”43

A primeira corrente argumenta que parte dos atos de improbidade encontra

43 OSÓRIO, Fábio Medina. Teoria da Improbidade Administrativa: má gestão; corrupção; ineficiência. p.244.
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correspondência direta na Lei 1079/50 e no Decreto-Lei 201/67, o que, por si, já era

satisfatório para caracterizar a absorção dos atos de improbidade pelas infrações

políticas.  E,  ainda,  a  previsão  constitucional  de  crime  de  responsabilidade  do

Presidente da República em caso de atentado contra a probidade na Administração,

o que ensejaria a instauração do processo de impeachment.

Para a segunda corrente a improbidade não se esgota com os crimes de

responsabilidade, no tocante aos agentes políticos. De maneira que a improbidade

na seara da Lei 1079/50, não é a mesma improbidade prevista no art. 37, §4º da

Constituição, regulada pela Lei 8429/92. Também argumentam no sentido de que a

natureza das leis  é  distinta,  ao  passo que a  legislação mais  antiga  possui  uma

natureza  político  constitucional,  ao  passo  que  a  outra  é  de  natureza  eminente

administrativo disciplinar. Nesse sentido, Fábio Medina Osório explana:

“A aplicabilidade da LGIA independe,  por  óbvio,   do concurso de outras
legislações específicas,  de natureza e alcance distintos,  como a Lei  dos
Crimes  de  Responsabilidade,  porque  a lei  posterior,  ainda  que  disso  se
tratasse,  derrogaria  a  lei  anterior,  no  que  coubesse.  Deve-se  dizer,  em
realidade,  que  se  trata  de  legislações  distintas,  a  Lei  de  Crimes  de
Responsabilidade e a LGIA, com objetivos diversos,  cuja compatibilidade
somente  pode  ser  discutida  pontualmente,  no  tocante  a  incidência  do
princípio  constitucional  do  non  bis  in  idem,  correlato  ao  postulado  da
proporcionalidade,  afastando-se  ou  atenuando-se  uma  ou  outra  medida
punitiva. Nos crimes de responsabilidade, é de direito penal que se cuida.
Na improbidade, é de direito administrativo sancionador. Tal distinção, não
bastassem outras considerações, já seria suficientemente esclarecedora.”44

Este  parece  ser  o  entendimento  mais  acertado.  A  Lei  de  Improbidade

Administrativa prevê que as esferas penal, cível e administrativa são independentes

entre si. No mesmo sentido do mandamento constitucional, que estabelece que não

haja prejuízo da ação penal  cabível  sobre o ato de improbidade sancionado nos

moldes  ali  descritos  (art.  37,§  4º).  Apesar  de  tudo,  há  de  se  ressaltar  que  as

infrações previstas na Lei 1079/50 demandam um julgamento político, através do

processo de  impeachment feito pelo Poder Legislativo. De maneira diversa ocorre

com  os  atos  de  improbidade  da  Lei  8429/92,  que  se  submetem  à  processo  e

julgamento perante o Poder Judiciário.

6.3 FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO E A RECLAMAÇÃO 2138

É sabido que os agentes políticos dispõe de certas garantias constitucionais

44 Ibidem. p. 209.
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que asseguram o livre exercício de suas funções. Como se verifica na valiosa lição

de Hely Lopes Meirelles: 

“Realmente, a situação dos que governam e decidem é bem diversa da dos
que  simplesmente  administram  e  executam  encargos  técnicos  e
profissionais, sem responsabilidade de decisão e de opções políticas. Daí
porque os agentes políticos precisam de ampla liberdade funcional e maior
resguardo para o desempenho de suas funções. As prerrogativas que se
concedem aos agentes políticos não são privilégios pessoais; são garantias
necessárias  ao  pleno  exercício  de  suas  altas  e  complexas  funções
governamentais  e  decisórias.  Sem  essas  prerrogativas  funcionais  os
agentes políticos ficariam tolhidos na sua liberdade de opção e decisão,
ante o temor da responsabilização pelos padrões comuns da culpa civil e do
erro técnico a que ficam sujeitos os funcionários profissionalizados.”45

A Lei Fundamental confere algumas prerrogativas de função à alguns agentes

políticos, como por exemplo o Presidente da República, Governador de Estado e

seus auxiliares imediatos. Desse modo, percebe-se que não há no ordenamento

jurídico pátrio, previsão legal que atribua foro por prerrogativa de função à alguns

agentes políticos, especialmente em relação aos atos de improbidade praticados por

estes  no  exercício  de  seus mandatos  eletivos.  Portanto,  há  de se  convir  que o

julgamento  de  ação  de  improbidade  de  determinados  agentes  políticos  ocorra

perante o juízo monocrático.

Nesse sentido,  foi  o  julgamento da ADI 2797 perante o Supremo Tribunal

Federal, que julgou inconstitucional a Lei 10628/02. Esta lei alterava o art. 84 do

Código  de  Processo  Penal,  acrescentando  os  parágrafos  1º  e  2º  .  Este  último

dispunha que a ação de improbidade, tratada na Lei 8429/92, deveria ser proposta

perante o tribunal competente para processar e julgar criminalmente o funcionário ou

autoridade na hipótese de prerrogativa de foro em razão do exercício da função

pública, mesmo depois de findo o exercício dessa função pública. 

Não obstante sua inconstitucionalidade flagrante ao contrariar a Constituição

que  só  atribuiu  prerrogativas  a  poucos  agentes  políticos,  como  explicitado

anteriormente e em nada dispõe sobre tais prerrogativas no que pertine as ações de

improbidade, a Corte Suprema entendeu que ação de improbidade administrativa de

natureza civil  não pode ser  comparada com a ação penal  contra “os mais altos

dignitários da República”. 

No entanto, em um momento posterior, o Pretório Excelso se confrontou com

a  Reclamação  Constitucional  nº  2138,  que  debateu  a  questão  do  foro  por

prerrogativa de função.  A presente ação era inerente ao fato de um Ministro  de
45 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. p.78
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Estado  ter  sido,  processado,  julgado  e  posteriormente  condenado  em  ação  de

improbidade  proposta  perante  um  juízo  singular  e  depois  ter  sua  sentença

confirmada por órgão colegiado imediatamente superior àquele.

O reclamante argumentou que, apesar de não haver qualquer previsão legal

expressa  concedendo  à  Suprema  Corte  a  competência  para  julgar  Ministro  de

Estado  por  ato  de  improbidade  administrativa,  deveria  ser  confrontada  a  Lei

8.429/1992 com a Constituição Federal  e,  por  analogia,  atribuída a competência

para julgamento de tais atos ao Supremo Tribunal Federal ainda porque os delitos

contidos na Lei 8.429/1992 configurariam crimes de responsabilidade. Logo, tinha

como fundamento a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal pelo

Juiz da 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e pelo Relator da

Apelação Cível 1999.34.00.016727-9 do Tribunal Regional Federal da 1ª Região; e

como pedido a declaração de incompetência dos referidos órgãos e anulação dos

atos decisórios.

Assim, o Supremo Tribunal  Federal,  entendeu através do voto do Ministro

Relator Nelson Jobim, seguido pela maioria,  que os atos de improbidade da Lei

8429/92  não  alcançam  os  agentes  políticos  que  se  submetem  ao  regime  de

responsabilidade  previstos  na  Constituição,  sendo  absorvidos  pelos  crimes  de

responsabilidade e, consequentemente, caberia ao Supremo Tribunal processar e

julgar  os  atos  de  improbidade  dos  agente  políticos  contemplados

constitucionalmente. Considerou ainda que a aplicação da Lei 8.429/1992 e da Lei

1.079/1950 caracterizaria bis in idem, isto é, se estaria punindo o agente duas vezes

pelo mesmo fato. A solução que reputou mais coerente para o problema seria aplicar

a lei que entende ser mais específica, ou seja, a lei de crimes de responsabilidade

(Lei 1.079/1950), uma vez que a lei de improbidade administrativa se dirige a todos

os agentes públicos e a primeira se dirige apenas a alguns agentes políticos. Pode-

se verificar o entendimento da tese que prevaleceu no julgamento da RCL 2138, a

partir a leitura de sua Ementa, a seguir:

EMENTA:  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.
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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  n°
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 n°
8.429/1992) e o regime fixado no art. 102, I, "c", (disciplinado pela Lei n°
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  n°  1.079/1950),  não  se  submetem  ao  modelo  de
competência  previsto  no  regime  comum  da  Lei  de  Improbidade
Administrativa  (Lei  n°  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.  (Rcl  2138,  Relator(a):  Min.
NELSON  JOBIM,  Relator(a)  p/  Acórdão:Min.  GILMAR  MENDES
(ART.38,IV,b, DO RISTF), Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2007, DJe-070
DIVULG 17-04-2008 PUBLIC 18-04-2008) (Grifo nosso)

Em voto vencido,  o Ministro  Joaquim Barbosa aduz que não há confusão

entre os atos de improbidade previstos na Lei 8429/92 e na Lei 1079/90, e que por

estes  não  são  absorvidos,  pois  possuem  objetivos  constitucionais  diversos,

conforme se depreende da leitura de trecho do seu voto:

[...] o objetivo da punição é lançar no ostracismo político o agente político
faltoso, especialmente o chefe de Estado, cujas ações configurem um risco
para o estado de Direito, para a estabilidade das instituições, em suma, um
Presidente que por seus atos e ações perde a [...]  confiança da Nação.
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Igualmente, a natureza política e os objetivos constitucionais visados com
esse instituto é que explicam por que ao agente eventualmente condenado
por crime de responsabilidade são aplicáveis apenas duas punições, e nada
além dessas duas únicas punições: a perda do cargo e a inabilitação para o
exercício de funções públicas pelo prazo de 8 anos. (BRASIL, Rcl. 2138/DF
– Distrito Federal. Supremo Tribunal Federal. Relator: Min. Nelson Jobim.
Julgamento:  13.06.2007.  Órgão  Julgador:  Tribunal  Pleno.  Arquivo  PDF,
p.336)

O voto do Ministro Carlos Velloso também foi no sentido de aplicabilidade da

Lei 8429/92 aos agentes políticos, pois esta confere especial proteção ao princípio

constitucional da moralidade administrativa, devendo a sua interpretação ser a mais

abrangente possível, a fim de lhe possibilitar maior eficácia. Nesse sentido, votou da

seguinte forma:

“[...] os agentes políticos mencionados somente respondem pelos crimes de
responsabilidade tipificados na lei especial (CF, parágrafo único do art. 85).
No que não estiver tipificado como crime de  responsabilidade, mas estiver
definido como ato de improbidade, responderá o agente político na forma da
lei própria, a Lei 8429, de 1992, a esses agentes públicos faz-se, em certos
casos, sob restrições. Por exemplo, ao Presidente da República não podem
ser aplicadas as sanções de perda e suspensão dos direitos políticos, tendo
em vista o disposto no art. 86 da CF.”(BRASIL, STF. RCL 2.138-6 DF, 2007,
p. 175)

A decisão do Supremo na Reclamação 2138 repercutiu de forma negativa na

doutrina,  tendo  em  vista  que  a  posição  majoritária  entende  ser  perfeitamente

possível  a  aplicação da Lei  de Improbidade Administrativa em face dos agentes

políticos  em geral.  Logicamente,  as  peculiaridades do cargo do  agente  ímprobo

devem ser observadas, pois, como já exposto, há restrições de índole constitucional.

Nesse sentido, Emerson Garcia e Rogério Pacheco:

“Não se  pode perder  de  vista  que  a  própria  Constituição  faz  referência
separadamente, a 'atos de improbidade' e a 'crimes de responsabilidade',
remetendo a sua definição para a legislação infraconstitucional.  Como se
constata,  por imperativo constitucional,  as figuras coexistem. Além disso,
como ensejam sanções diversas, por vezes aplicadas em esferas distintas
(jurisdicional e política), não se pode falar, sequer, em bis in idem.”46

Todavia,  é  importante  ressaltar  que  a  decisão  que  entendeu  pela  não

aplicação  da  Lei  de  Improbidade  Administrativa  àqueles  que  se  submetem  às

sanções  por  crimes  de  responsabilidade  ocorreu  em  sede  de  Reclamação

Constitucional, instrumento que atribui a sua decisão efeito inter partes, isto é, se

aplica apenas às partes daquela ação de forma específica. Assim, outros agentes

46  GARCIA, Emerson. ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 2008. p. 425.
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políticos que queiram livrar-se das ações de improbidade administrativa já intentadas

contra eles, terão que passar novamente pelo crivo da Suprema Corte, que desta

vez, conta com nova composição, podendo vir a modificar o entendimento até então

assentado.

6.4 A LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E A LEI FICHA LIMPA

Em junho de 2010 foi sancionada a Lei Complementar 135, denominada de

Lei “Ficha Limpa”, que altera a Lei Complementar 64/90, a qual estabelece os casos

de inelegibilidade, incluindo novas hipóteses com o intuito de proteger a probidade

na Administração e a moralidade no exercício do mandato eletivo.

Entretanto,  a  nova  Lei  Complementar  não  contempla  todo  os  atos  de

improbidade administrativa previstos na Lei 8429/92. Dispõe a Lei Ficha Limpa, que

originou-se da iniciativa popular, que serão inelegíveis “os que forem condenados à

suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida por

órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe

lesão  ao  patrimônio  público  e  enriquecimento  ilícito,  desde  a  condenação  ou  o

trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento

da pena.”47 Nota-se que os atos de improbidade que importem em violação aos

princípios da Administração Pública não foram considerados pela Lei Ficha Limpa,

somente os atos que importam em enriquecimento ilícito e os que danificam o erário

ou o patrimônio público.

Outro ponto a ser analisado é a inclusão do dolo como elemento necessário

para aferir a inelegibilidade do ímprobo. E como, bem observado por Carlos Eduardo

Rios do Amaral, “nunca foi a tônica dos processos de improbidade a perscrutação do

elemento volitivo do agente, mas,  sim, o dano ocasionado e sua extensão, para

restituição ao status quo ante”.48 Trata-se de uma inovação da Lei Ficha, porém não

constitui em inovação necessariamente positiva. Vale lembrar que o art. 10 da Lei

8429/92 admite culpa em sentido estrito na prática do ato de improbidade, hipótese

que não se enquadra no raio de incidência da Lei Complementar. Portanto, verifica-

se  que  o  agente  ímprobo  no  exercício  de  suas  atribuições  atuar  dolosamente,

47  Lei Complementar nº 135/10, art. 2º.
48  AMARAL, Carlos Eduardo Rios do. Ficha Limpa não se aplica a casos de Improbidade. In: 
http://www.conjur.com.br/2010-set-18/ficha-limpa-nao-aplica-casos-improbidade-administrativa, acessado em 
15/06/12.

http://www.conjur.com.br/2010-set-18/ficha-limpa-nao-aplica-casos-improbidade-administrativa
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importando  em  enriquecimento  ilícito  seu  ou  de  outrem,  ou  causar  lesão  ao

patrimônio  público,  será  considerado  inelegível,  nos  termos  da Lei  Ficha  Limpa.

Porém,  caso  o  agente  ao  praticar  ato,  eivado  de  imprudência,  negligência  ou

imperícia, ou seja, com culpa em sentido estrito, como consequência, acarrete lesão

ao patrimônio, não se incluirá no rol dos inelegíveis e poderá se candidatar como se

probo fosse. Na mesma esteira,  o agente ímprobo que pratique ato violador dos

princípios da Administração, embora este tipo não admite a conduta culposa.

A Lei Complementar 135 nasceu de clamor popular por um cenário político

mais  honesto  e  constitui  uma  verdadeira  expectativa  de  moralização  deste.  No

entanto, há algumas falhas na legislação que permitem que algumas condutas não

sejam  penalizadas  como  deveriam.  Não  só  a  legislação,  mas  a  interpretação

conferida a um regramento pode isentar os agentes de uma sanção em detrimento

de outra, vide o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto a aplicação da

Lei de Improbidade aos agentes políticos na RCL 2138.

A Lei Ficha Limpa foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade e duas

ações declaratórias de constitucionalidade.  Em sede da ADC 29,  foi  suscitada a

constitucionalidade da referida norma, especialmente no que pertine a análise de

vida pregressa do candidato a fim de se constatar a existência de fatos passados

que  importem  em  hipóteses  da  inelegibilidade  prevista  na  alterada  Lei

Complementar  nº  64/90.  No mesmo sentido  a  ADC 30,  em que seu requerente

suscitou  a  adequação  da  Lei  Complementar  nº  135/10  ao  princípio  da

proporcionalidade, e invoca o elemento histórico de interpretação do art. 14, § 9º, da

Constituição  Federal,  em  particular  quanto   ao   acréscimo   das   expressões

“probidade   administrativa”  e  “moralidade   para   o   exercício   do   mandato,

considerada  a  vida  pregressa  do candidato”,  para  assinalar  o  propósito  do

constituinte   reformador   de  produzir  a  transformação  dos  costumes  éticos  e

políticos.

No âmbito da ADI 4578 a argumentação foi no sentido de que o dispositivo

legal   está inquinado de inconstitucionalidade formal,  pois confere aos conselhos

profissionais  competência  em  matéria  eleitoral,  ao  admitir  que  a  violação  a

regimentos internos elaborados por esses conselhos possa ocasionar a imposição

de  sanções  de  cunho  eleitoral.  Afirma,  ainda,  a inconstitucionalidade  material,

traduzida  em  violação do  princípio  da razoabilidade,   ao   equiparar  decisões

administrativas  de  conselhos profissionais  a  decisões  colegiadas  do  Poder
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Judiciário  para  fins de imposição  de  inelegibilidades.

Em julgamento conjunto das ações concentradas, ocorrido em 16 de fevereiro

do  presente,  o  Pretório  Excelso  entendeu  ser  improcedente  ação  direta  de

inconstitucionalidade,  e  consequentemente,  procedentes  as  ações  declaratórias,

pois não havia inconstitucionalidade na presente lei. Em respeito a princípios como a

moralidade, o democrático, razoabilidade e proporcionalidade, a Lei Complementar

135 caracteriza verdadeira fidelidade política aos cidadãos, contudo os efeitos da

decisão foram modulados para que a lei seja aplicada a partir das eleições previstas

para outubro de 2012. Como se observa na leitura da ementa a seguir:

EMENTA:  AÇÕES  DECLARATÓRIAS  DE  CONSTITUCIONALIDADE  E
AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  EM  JULGAMENTO
CONJUNTO.  LEI  COMPLEMENTAR  Nº  135/10.  HIPÓTESES  DE
INELEGIBILIDADE.  ART.  14,  §  9º,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.
MORALIDADE  PARA  O  EXERCÍCIO  DE  MANDATOS  ELETIVOS.
INEXISTÊNCIA  DE  AFRONTA  À  IRRETROATIVIDADE  DAS  LEIS:
AGRAVAMENTO DO REGIME JURÍDICO ELEITORAL. ILEGITIMIDADE DA
EXPECTATIVA DO INDIVÍDUO ENQUADRADO NAS HIPÓTESES LEGAIS
DE INELEGIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ART. 5º, LVII, DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL):  EXEGESE  ANÁLOGA  À  REDUÇÃO
TELEOLÓGICA, PARA LIMITAR SUA APLICABILIDADE AOS EFEITOS DA
CONDENAÇÃO  PENAL.  ATENDIMENTO  DOS  PRINCÍPIOS  DA
RAZOABILIDADE  E  DA  PROPORCIONALIDADE.  OBSERVÂNCIA  DO
PRINCÍPIO  DEMOCRÁTICO:  FIDELIDADE  POLÍTICA AOS  CIDADÃOS.
VIDA  PREGRESSA:  CONCEITO  JURÍDICO  INDETERMINADO.
PRESTÍGIO  DA  SOLUÇÃO  LEGISLATIVA  NO  PREENCHIMENTO  DO
CONCEITO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI. AFASTAMENTO DE SUA
INCIDÊNCIA  PARA  AS  ELEIÇÕES  JÁ  OCORRIDAS  EM  2010  E  AS
ANTERIORES, BEM COMO E PARA OS MANDATOS EM CURSO. 1.  A
elegibilidade é a adequação do indivíduo ao regime jurídico – constitucional
e legal complementar – do processo eleitoral, razão pela qual a aplicação da
Lei Complementar nº 135/10 com a consideração de fatos anteriores não
pode  ser  capitulada  na  retroatividade  vedada  pelo  art.  5º,  XXXV,  da
Constituição,  mercê  de incabível  a  invocação de  direito  adquirido  ou  de
autoridade da coisa julgada (que opera sob o pálio da cláusula rebus sic
stantibus)  anteriormente  ao  pleito  em  oposição  ao  diploma  legal
retromencionado; subjaz a mera adequação ao sistema normativo pretérito
(expectativa de direito). 2. A razoabilidade da expectativa de um indivíduo de
concorrer  a  cargo  público  eletivo,  à  luz  da  exigência  constitucional  de
moralidade para o exercício do mandato (art. 14, § 9º), resta afastada em
face da condenação prolatada em segunda instância ou por um colegiado
no exercício da competência de foro por prerrogativa de função, da rejeição
de  contas  públicas,  da  perda  de  cargo  público  ou  do  impedimento  do
exercício  de  profissão  por  violação  de  dever  ético-profissional.  3.  A
presunção de inocência consagrada no art. 5º, LVII, da Constituição Federal
deve ser  reconhecida como uma regra e  interpretada com o recurso da
metodologia  análoga  a  uma  redução  teleológica,  que  reaproxime  o
enunciado normativo da sua própria literalidade, de modo a reconduzi-la aos
efeitos próprios da condenação criminal (que podem incluir a perda ou a
suspensão de direitos políticos,  mas não a inelegibilidade),  sob pena de
frustrar o propósito moralizante do art. 14, § 9º, da Constituição Federal. 4.
Não  é  violado  pela  Lei  Complementar  nº  135/10  não  viola  o  princípio
constitucional  da  vedação  de  retrocesso,  posto  não  vislumbrado  o
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pressuposto de sua aplicabilidade concernente na existência de consenso
básico,  que  tenha  inserido  na  consciência  jurídica  geral  a  extensão  da
presunção de inocência para o âmbito eleitoral. 5. O direito político passivo
(ius honorum) é possível de ser restringido pela lei, nas hipóteses que, in
casu,  não  podem ser  consideradas arbitrárias,  porquanto se  adequam à
exigência constitucional da razoabilidade, revelando elevadíssima carga de
reprovabilidade  social,  sob  os  enfoques  da  violação  à  moralidade  ou
denotativos de improbidade, de abuso de poder econômico ou de poder
político.  6.  O  princípio  da  proporcionalidade  resta  prestigiado  pela  Lei
Complementar  nº  135/10,  na  medida  em  que:  (i)  atende  aos  fins
moralizadores a que se destina;  (ii)  estabelece requisitos qualificados de
inelegibilidade e (iii) impõe sacrifício à liberdade individual de candidatar-se
a cargo público eletivo que não supera os benefícios socialmente desejados
em termos de moralidade e probidade para o exercício de referido munus
publico.  7.  O  exercício  do  ius  honorum  (direito  de  concorrer  a  cargos
eletivos), em um juízo de ponderação no caso das inelegibilidades previstas
na  Lei  Complementar  nº  135/10,  opõe-se  à  própria  democracia,  que
pressupõe a fidelidade política da atuação dos representantes populares. 8.
A Lei  Complementar  nº  135/10 também não fere o núcleo essencial  dos
direitos políticos, na medida em que estabelece restrições temporárias aos
direitos políticos passivos, sem prejuízo das situações políticas ativas. 9. O
cognominado desacordo moral razoável impõe o prestígio da manifestação
legítima do legislador democraticamente eleito acerca do conceito jurídico
indeterminado de vida pregressa, constante do art. 14, § 9.º, da Constituição
Federal. 10. O abuso de direito à renúncia é gerador de inelegibilidade dos
detentores  de  mandato  eletivo  que  renunciarem aos seus  cargos,  posto
hipótese  em  perfeita  compatibilidade  com  a  repressão,  constante  do
ordenamento jurídico brasileiro (v.g., o art. 53, § 6º, da Constituição Federal
e  o  art.  187  do  Código  Civil),  ao  exercício  de  direito  em  manifesta
transposição dos limites da boa-fé. 11. A inelegibilidade tem as suas causas
previstas  nos  §§  4º  a  9º  do  art.  14  da  Carta  Magna  de  1988,  que  se
traduzem em condições objetivas cuja verificação impede o indivíduo de
concorrer  a  cargos  eletivos  ou,  acaso  eleito,  de  os  exercer,  e  não  se
confunde com a suspensão ou perda dos direitos políticos, cujas hipóteses
são  previstas  no  art.  15  da  Constituição  da  República,  e  que  importa
restrição  não  apenas  ao  direito  de  concorrer  a  cargos  eletivos  (ius
honorum), mas também ao direito de voto (ius sufragii). Por essa razão, não
há inconstitucionalidade na cumulação entre a inelegibilidade e a suspensão
de direitos políticos. 12. A extensão da inelegibilidade por oito anos após o
cumprimento da pena, admissível à luz da disciplina legal anterior, viola a
proporcionalidade numa sistemática em que a interdição política se põe já
antes do trânsito em julgado, cumprindo, mediante interpretação conforme a
Constituição, deduzir do prazo posterior ao cumprimento da pena o período
de inelegibilidade decorrido entre a condenação e o trânsito em julgado. 13.
Ação  direta  de  inconstitucionalidade  cujo  pedido  se  julga  improcedente.
Ações  declaratórias  de  constitucionalidade  cujos  pedidos  se  julgam
procedentes, mediante a declaração de constitucionalidade das hipóteses
de inelegibilidade instituídas pelas alíneas “c”, “d”, “f”, “g”, “h”, “j”, “m”, “n”,
“o”, “p” e “q” do art. 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 64/90, introduzidas
pela  Lei  Complementar  nº  135/10,  vencido  o  Relator  em parte  mínima,
naquilo  em  que,  em  interpretação  conforme  a  Constituição,  admitia  a
subtração,  do  prazo  de  8  (oito)  anos  de  inelegibilidade  posteriores  ao
cumprimento  da  pena,  do  prazo  de  inelegibilidade  decorrido  entre  a
condenação e o seu trânsito em julgado. 14. Inaplicabilidade das hipóteses
de inelegibilidade  às  eleições  de 2010 e  anteriores,  bem como para  os
mandatos  em  curso,  à  luz  do  disposto  no  art.  16  da  Constituição.
Precedente: RE 633.703, Rel. Min. Gilmar Mendes (repercussão geral). (ADI
4578, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 16/02/2012,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 28-06-2012 PUBLIC 29-06-
2012).
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Impropriedades a parte, a Lei Ficha Limpa tem o condão de impedir aqueles

que possuam uma vida pregressa incompatível com o perfil apropriado exigido para

o exercício do múnus público. E, nesse sentido se assemelha da Lei de Improbidade

Administrativa  que  procura  coibir  a  prática  de  atos  não  condizentes  com  a

Administração  Pública  em  geral  por  aqueles  que  com ela  possuam um vínculo

jurídico ou que com ela se relacionem. 

CONCLUSÃO
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A sociedade brasileira atravessa um período conturbado no âmbito político:

diversos escândalos, esquemas de corrupção das mais variadas estirpe, anões do

orçamento,  mensalões e muitos outros casos que vieram à tona cenário  político

nacional durante a vigência da Constituição de 1988.

Em meio a um histórico negativo de má gestão público, o político brasileiro é

mal visto pela sociedade em geral. Hoje, se uma pessoa é detentora de mandato

político, no mínimo, a sociedade levantará um sentimento de desconfiança, que já se

encontra arraigado na cultura brasileira. Não poderia ser diferente a medida que há

constantemente  entre  os  agente  públicos  um  escândalo  de  corrupção,  em  que

alguém  envolvido  acaba  não  sendo  responsabilizado  como  esperado  pela

população.  E  com  isso,  torna-se  mais  forte  a  impunidade  e  faz  a  sociedade

descrente quanto àqueles que se fazem parte de máquina estatal, principalmente, os

que atuam como formadores da vontade do Estado.

Conforme foi visto no presente trabalho, durante todo o período republicano, o

combate a corrupção sempre esteve presente no ordenamento jurídico pátrio, não é

algo novo que surgiu a pouco tempo. É, na verdade, algo que vem se aperfeiçoando

com o passar dos anos.

Nesse  contexto  evolutivo,  a  Constituição  de  1988  previu  o  dever  de

moralidade na Administração Pública,  o  qual  se sujeitam os agentes públicos,  e

sanções àqueles que atuem de forma contrária a este princípio. E com o escopo de

regular  estas  sanções  aplicáveis,  surgiu  no  ordenamento  jurídico  pátrio  a  Lei

8429/92, que trata dos atos de improbidade administrativa.

Desse  modo,  a  Lei  de  Improbidade  Administrativa  deu  concretude  ao

mandamento constitucional do art. 37, §4º. Foi um avanço no combate a imoralidade

administrativa, pois o referido diploma busca acarretar um ônus ao agente público

que, aproveitando-se de sua posição, obtenha vantagens indevidas para si ou para

outrem, ou que a partir de sua atuação cause lesão ao erário, ou, ainda, que atue de

maneira violadora aos princípios da Administração Pública.

Não  mais  se  tolera  no setor  público,  os  abusos  que  eram cometidos por

agentes públicos ou, até mesmo, particulares, no tratamento da res pública. Aos que

cometem este distrato caberá processo e julgamento para que sejam compelidos a

restituir o erário na medida da lesão sofrida, sem o prejuízo de outras sanções como

a perda  da  função  pública,  a  suspensão  dos  direitos  políticos  e  a  proibição  de
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contratar  e  de  receber  incentivos  ou  benefícios  fiscais  ou  creditícios  da

Administração Pública.

Com o advento  da  Lei  8492/92,  que de  forma clara  dispõe  quais  são  os

agentes passíveis de praticar o ato de improbidade, surge a polêmica questão da

possibilidade ou não de sua aplicação aos agentes políticos, vez que alguns destes

se submetem a regime de responsabilidade especial. 

A Reclamação Constitucional nº 2138 julgada pelo Supremo Tribunal Federal,

serviu de paradigma a outras ações que confrontavam o com tema. Por maioria,

entendeu a Corte Suprema que a alguns agentes políticos não se aplica a Lei de

Improbidade,  porque são responsabilizados legislação específica que absorve os

atos  descritos  naquela.  Portanto,  ao  Presidente  da  República,  Vice-presidente,

Ministros de Estado, Ministros do Supremo Tribunal Federal, Procurador Geral da

República, Governador de Estado ou do Distrito Federal se sujeitam ao regime da

Lei 1079/50, ao passo que os Prefeitos e Vereadores possuem sua responsabilidade

prevista no Decreto-Lei 201/67.

Ainda que a decisão proferida não tenha efeito vinculante sobre os demais

casos  que  venham  ocorrer,  foi  largamente  criticada  pela  doutrina  pátria.  E  não

poderia deixar de ser, pois consiste num verdadeiro retrocesso ao ideal democrático

e confirma a descrença da sociedade, abrindo margem a impunidade daqueles que

estão no poder, já que dificilmente serão responsabilizados pelas Leis específicas

que apresentam tipos de difícil apuração.

Isentar  um  agente  público,  principalmente  um  agente  político,  da

responsabilidade que a Lei 8429/92 impõe é um incentivo a corrupção e a prática

contínua de atos de improbidade. Não havendo punição severa, as condutas imorais

permanecerão.  Dessa  maneira,  espera-se  uma  mudança  de  entendimento  do

Supremo  Tribunal,  haja  vista  os  diversos  casos  emblemáticos  julgados  em que

adotou uma posição progressista.

Tamanho  foi  o  anseio  da  sociedade  por  um  cenário  político  de  maior

moralidade, de melhor trato da res pública, que a partir de iniciativa popular criou-se

a Lei Complementar 135/10, a famigerada Lei Ficha Limpa, que adicionou novas

hipóteses  de  inelegibilidade  no  ordenamento  jurídico  pátrio,  mantendo  em  sua

essência certa semelhança com a Lei 8429/92.

Embora tenha sido sancionada em 2010, a Lei Ficha Limpa só poderá surtir

efeitos para as eleições de 2012. Esse foi o entendimento do STF no julgamento
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conjunto da ADI 4578, ADC 29 e ADC30, em fevereiro de 2012. Logo, verifica-se

que a referida lei busca dificultar a entrada na política de agentes com o passado

duvidoso,  selecionando  para  participar  do  processo  eleitoral  aqueles  que

eventualmente apresentem uma conduta condizente com a Administração Pública, a

fim de que se possa atribuir para um cenário político mais ético e moral.
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