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RESUMO 

 

O referido trabalho de monografia tem como objetivo principal abordar a Improbidade 

Administrativa em seus aspectos constitucionais e legais, visando o combate da 

corrupção passiva na Administração Pública. Os objetivos específicos visam definir se 

os fins colimados na Lei 8.429/92(Lei de Improbidade Administrativa) são alcançados, 

somente, através do procedimento administrativo, com base nos princípios norteadores 

da Administração Pública expressos na Constituição Federal. Para a realização deste 

trabalho, a metodologia utilizada foi um estudo descritivo analítico, desenvolvido por 

meio de pesquisa bibliográfica e documental, sendo consultadas as principais fontes 

doutrinárias, consistentes em livros, teses, dissertações, revistas especializadas e redes 

de informações. Desse modo, inicialmente foi realizado um estudo acerca da 

Improbidade Administrativa e sua evolução histórica até a atual previsão na 

Constituição Federal de 1988 e o surgimento da Lei de Improbidade Administrativa, 

especificando as modalidades dos atos de improbidade. Num segundo momento, 

realiza-se a análise sobre a questão da responsabilidade do agente público que pratica 

no exercício das funções estatais, condutas de improbidade, e a aplicação das mais 

diversas formas de punição. Por fim, apresentam-se as diferenças entre corrupção 

passiva e improbidade administrativa, sob a ótica do enriquecimento ilícito. E as 

medidas de combate à corrupção passiva de modo a preservar princípios 

Constitucionais, como legalidade e moralidade, impedindo assim uma depreciação na 

estrutura das instituições públicas.  

 

Palavras-chave: Improbidade Administrativa. Responsabilidade do agente público. 
Corrupção passiva.  

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

That thesis work aims to address the Administrative Misconduct in their constitutional 

and legal aspects, aimed at combating passive corruption in public administration. The 

specific objectives aim to determine whether the envisaged purposes of Law 8,429 / 92 

(Law of Administrative Misconduct) are achieved only through the administrative 

procedure, based on the guiding principles of public administration expressed in the 

Federal Constitution. For this work, the methodology used was a descriptive analytic 

study was developed through bibliographic and documentary research, and consultation 

with the major doctrinal sources, consisting of books, theses, dissertations, journals and 

information networks. Thus, it was initially performed a study on the Administrative 

Misconduct and its historical evolution to the current forecast the Federal Constitution of 

1988 and the emergence of the Administrative Misconduct Law, specifying the details of 

the acts of misconduct. Secondly, carried out the analysis on the issue of public 

responsibility of the agent who practices in the exercise of state functions, misconduct 

ducts, and the application of various forms of punishment. Finally, we present the 

differences between passive corruption and improper conduct from the perspective of 

illicit enrichment. And the measures to combat bribery in order to preserve Constitutional 

principles such as legality and morality, thereby preventing a reduction in the structure of 

public institutions. 

Keywords: Administrative Misconduct. Responsibility of the public official. Passive 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Administração Pública é um dos componentes do Estado, e como tal, tem 

na qualidade de seus serviços requisito essencial para a concretização dos objetivos 

previstos na legislação estatal. Para tanto, as atividades desempenhadas pelos agentes 

públicos devem pautar-se nos princípios que regem a estrutura constitucional-

administrativa.  

Atualmente, a Administração Pública dispõe de diversas leis contra a 

chamada corrupção administrativa e estabelece o combate a todo tipo de 

desvirtuamentos que afrontam os princípios constitucionais. Assim, o não cumprimento 

dos deveres previstos na Constituição Federal, bem como nas leis especificas, sujeita o 

agente às sanções nelas previstas. 

Para concepção do presente trabalho utilizou-se a metodologia do estudo 

descritivo analítico, com a pesquisa legislativa feita pela Constituição Federal do Brasil e 

outros textos constitucionais alienígenas que tratam da matéria. Bem como, a 

determinação de alguns conceitos como improbidade administrativa e corrupção 

passiva, elementos essenciais para a consecução deste trabalho. 

Ademais, o objetivo principal pretende abordar a Improbidade Administrativa 

em seus aspectos constitucionais e legais, visando o combate da corrupção passiva na 

Administração Pública. No que se refere aos objetivos específicos visam definir se os 

fins colimados na Lei 8.429/92(Lei de Improbidade Administrativa) são alcançados, 

somente, através do procedimento administrativo, com base nos princípios norteadores 

da Administração Pública expressos na Constituição Federal. 

A Constituição Federal de 1988 sinalizou um grande avanço na legislação e 

na gestão administrativa brasileira, ao incluir a moralidade como um dos princípios 

norteadores da atividade administrativa e a probidade como dever a ser observado por 

todos aqueles que desempenham atividades ligadas à Administração Pública. 

Desta forma, a corrupção administrativa ofende o princípio da moralidade1 na 

administração pública, o que vem a ser séria afronta jurídica à própria Constituição 

                                                           
1 A moralidade em uma visão ética, uma vez que a Constituição Federal e a LIA consideram improbidade a violação 
aos demais princípios basilares da Administração Pública. 
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Federal, que no caput do seu Art. 37 sintetiza que os parâmetros da condução devem 

ser corretos aos negócios do Estado. 

A Lei no 8.429/1992, conhecida como a Lei da Improbidade, em seus Arts. 9º 

ao 11, define um rol exemplificativo das condutas que caracterizam improbidade 

administrativa, dividindo-as em três grupos distintos segundo a gravidade do 

comportamentos. Os atos que importam em enriquecimento ilícito (Art.9º), os que 

causam prejuízo ao erário (Art. 10) e os que atentam contra os princípios da 

administração pública (Art. 11). 

 Ademais, deu efetividade às previsões constitucionais e se tornou importante 

instrumento de repressão e moralização da atividade administrativa, pois definiu as 

sanções2 aplicáveis aos agentes públicos. Assim, os atos de improbidade administrativa 

que importam enriquecimento ilícito constituem a modalidade mais gravosa do sistema, 

que estão previstas no Art. 9º caput e seus incisos de I a XII, da Lei nº 8.429/1992. O 

que se observa do dispositivo supra citado é que a improbidade acaba por se identificar 

com as condutas previstas nos tipos penais dos crimes de peculato (Art. 312 CP), 

concussão (Art. 316 CP) e corrupção passiva (Art. 317 CP).  

Nesse sentido, entende-se por improbidade administrativa o ato que viola a 

moralidade pública. No entendimento de Martins Júnior (2001, p.113) podemos 

observar que: 

Improbidade administrativa, em linhas gerais, significa servir-se da função 

pública para angariar ou distribuir, em proveito pessoal ou para outrem, 

vantagem ilegal ou imoral, de qualquer natureza, e por qualquer modo, com 

violação aos princípios e regras presidentes das atividades na administração 

pública, menosprezando os valores do cargo e relevância dos bens, direitos, 

interesses e valores confiados à sua guarda, inclusive por omissão com ou sem 

prejuízo patrimonial. A partir desse comportamento, desejado ou fruto de 

incúria, desprezo, falta de preocupação ou cuidado, revelam-se a nulidade do 

ato por infrigência aos princípios e regras, explícitos ou implícitos, de boa 

administração e o desvio ético do agente público e do beneficiário ou participe, 

demonstrando a inabilitação moral do primeiro para o exercício de função.   

Desse modo, no exercício da atividade administrativa, aos agentes públicos3, 

são conferidos encargos e responsabilidades inerentes à função e competência do 

                                                           
2 Sanções civis, administrativas e políticas. 
3 Apesar da Lei de Improbidade alcançar terceiros não ocupantes de cargos ou funções públicas, a pesquisa foi 
desenvolvida no contexto dos agentes da Administração Pública. 
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respectivo cargo. No desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las, aos 

agentes públicos que cometerem infrações cabe responsabilidade em até quatro 

esferas distintas: civil, criminal, administrativa e política. 

O termo improbidade administrativa está diretamente associado à palavra 

“corrupção”, em seu sentido amplo. No atual ordenamento jurídico brasileiro, apesar de 

nem toda conduta qualificada como ato de improbidade administrativa seja capaz de 

configurar um dos tipos penais da tradicional corrupção, as figuras da corrupção ativa e 

passiva, quando consumadas ou tentadas, efetivam a prática de improbidade 

administrativa.  

Entretanto, o que se percebe muitas vezes é a falta de agilidade e 

comprometimento no momento de enquadrar o agente no instituto mais adequado ao 

caso. Isso acaba por gerar, sem dúvida, um descrédito no ordenamento jurídico e como 

consequência facilita a disseminação da corrupção administrativa. As práticas de atos 

de improbidades vêm ocorrendo no cotidiano diariamente, em todas as formas de 

atribuições dadas aos agentes públicos. Isto implica na falha da administração dos 

recursos públicos, bem como na conduta dos agentes públicos, que deve sempre 

ocorrer pelo interesse coletivo da sociedade. 

Há algum tempo, a corrupção já vem sendo observado no Brasil. E não há 

dúvidas em dizer que ela repercute na administração pública brasileira, criando um 

ambiente que facilita o desrespeito aos princípios que devem nortear a atuação do 

agente no serviço do Estado. 

As causas do desenvolvimento da corrupção na Administração Pública são 

muitas, variando desde a dificuldade de se demonstrar a ocorrência do evento, por seu 

caráter invariavelmente reservado, até a redução da probabilidade de efetiva punição.  

Destarte, é dever dos estudiosos do Direito discutir e debater sobre os atuais 

temas de combate a corrupção, principalmente, no que tange ao enriquecimento ilícito 

do agente público, e buscar formas de desraizar a improbidade administrativa, para que 

nossa sociedade possa ter a devida prestação de serviço público, sempre amparado 

pelo princípio da moralidade administrativa.  

 

 



 15 

2 A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SUA ORDEM PRINCIPIOLÓGICA 

 

Entende-se por Administração Pública as atividades de gestão sobre os bens 

do Estado ao modo de satisfazer as finalidades públicas. Essa atribuição consiste na 

realização de um serviço público, onde seu exercício se concretiza com a emissão e 

efetivação dos atos administrativos. Tais atividades são exercidas pelo Estado, por meio 

de seus agentes, órgãos, entidades e terceiros, no desempenho da função 

administrativa. 

Assim, visando à realização de uma gestão democrática e ética, a 

Administração Pública mesmo valendo-se da discricionariedade, tem que exercê-la de 

acordo com os princípios previstos na Constituição, de maneira implícita ou 

explicitamente.  

 Para a Administração Pública, os princípios advêm do Direito Administrativo, 

denominado de regime jurídico administrativo. Isso quer dizer que o administrador 

público, em suas atividades administrativas, deve obedecer aos princípios previstos no 

ordenamento jurídico. 

A Carta Magna de 1988, em seu Capítulo VII, Título III, elencou no Art. 37, os 

princípios norteadores da Administração Pública Direta ou Indireta, como a legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, esses decorrentes de sua redação originária. 

Porém a Emenda Constitucional nº19/98 acrescentou o princípio da eficiência4. 

Embora os princípios inerentes à Administração Pública sejam aqueles 

expressos no Art. 37, da vigente Constituição Federal, alguns foram positivados de 

forma explícita, entretanto, existe ainda outros princípios que estão no mesmo artigo só 

que de maneira implícita ou tácita, como ocorre com o princípio da supremacia do 

interesse público sobre o privado, o da finalidade, o da proporcionalidade e o da 

razoabilidade. 

Cabe ressaltar, que não existe diferenciação quanto à classificação do 

princípio em implícito ou explícito, tendo em vista que tudo depende do âmbito de 

                                                           
4 Esse princípio estava estabelecido no Decreto-lei nº 200/67 e só foi levado a uma categoria constitucional com a 
Emenda da Reforma Administrativa (Emenda Constitucional nº19/98). 
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abrangência de determinado princípio, e não, o fato de este figurar expresso ou 

tacitamente no texto jurídico. 

A partir dessa construção principiológica, verifica-se que estas proposições 

se constituem mutuamente e não se excluem, ou seja, não serão eliminadas do 

ordenamento jurídico. 

Nesse sentido, damos seguimento a análise e estudo dos princípios 

constitucionais explícitos no caput do Art. 37 da Constituição Federal, de maneira 

expressa, a saber: princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

publicidade e da eficiência. 

 

2.1 PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

 

O Princípio da Legalidade, também chamado de princípio da juridicidade é 

uma das maiores garantias para os gestores frente o Poder Público, uma vez que o 

administrador público não pode, mediante mero ato administrativo, conceder direitos, 

estabelecer obrigações ou impor proibições aos cidadãos, sem a previsão legal. 

Assim, somente a lei geral e abstrata, produzida por legislativo legítimo, na 

forma da Constituição, poderá restringir direitos e garantias. Além disso, tais restrições 

devem observar os requisitos constitucionais preestabelecidos. 

A validade e a eficácia da atividade administrativa ficam condicionadas à 

observância da norma legal, resultando para Administração Pública: o dever de aplicar 

a lei, proibir ações contra legem ou praeter legem, tendo em vista ser inadmissível de 

descumprir a lei a pretexto de sua inconstitucionalidade, nulidade ou anulabilidade dos 

atos ilegais praticados, responsabilidade civil e sujeição à jurisdição. 

Nesse sentido, conforme preconiza  Meirelles (2005, p. 52): 

 

[...] a legalidade, como princípio da administração pública significa que o 
administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos 
mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode 
afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a 
responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. 
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Cabe ressaltar que o referido princípio não se reduz ao simples cumprimento 

da lei em sentido estrito, tendo em vista que a jurisprudência brasileira atualmente 

reconhece o princípio da legalidade em sentindo amplo, como o dever de atuação 

conforme a Lei e o Direito. O referido dispositivo contempla que existe a obrigação de 

os agentes públicos respeitarem a lei e outros instrumentos normativos existentes na 

ordem jurídica.  

Todavia, ocorrendo à ausência de disciplina legal sobre certo 

comportamento, a Administração Pública fica proibida de agir, uma vez que para o 

Direito Público existe uma norma geral proibitiva implícita na medida em que a falta de 

regra específica atrai a incidência de um comando proibitivo genérico. 

O princípio da legalidade não exclui o exercício de atuação discricionária do 

administrador, levando-se em consideração a conveniência e a oportunidade do 

interesse público, o juízo de valor da autoridade e sua liberdade. 

Portanto, resta claro que cabe ao administrador público agir somente 

conforme o que for permitido em lei. Mesmo em casos de discricionariedade, não 

poderá atuar movido por sua vontade, e sim impulsionado pela exigência contida no 

texto legal, ficando inteiramente subordinado à lei. 

 

2.2 PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE 

 

Pela ordem dos princípios constitucionais, segue a impessoalidade, que tem 

por fundamento obrigar o Poder Público a manter uma posição neutra em relação aos 

administrados. Ou seja, a conduta do administrador público não deve estar voltada ao 

atendimento de interesses pessoais, devendo o mesmo agir sem privilegiar ou 

prejudicar quem quer que seja para atender suas próprias satisfações. Com isso, a 

impessoalidade tem por objetivo propiciar um tratamento de igualdade para os 

administrados que se encontrem na mesma situação jurídica.  

A impessoalidade também é afetada pelo princípio republicano que impõe ao 

administrador o dever de, como mero gestor da coisa pública, não tomar para si aquilo 

que é de todos. Para demonstrar uma conduta administrativa impessoal, deve sempre 

existir a prevalência do interesse social sobre eventuais indivíduos. 



 18 

Tal princípio apresenta a análise de dois aspectos distintos, qual seja: o 

dever de atendimento do interesse público, que norteia a obrigação do administrador 

em agir sempre protegendo a coletividade, e a atividade administrativa imputada ao 

órgão ou à entidade e não ao próprio agente, uma vez que a vontade da pessoa jurídica 

se confunde com a do agente. 

Em razão disso, existe uma estreita ligação da impessoalidade com a 

imputação, fazendo com que os atos dos servidores consoantes à vontade e em nome 

da Administração sejam imputados ao Poder Público.  

Nesse sentido, Alexandrino (2009, p. 200) leciona que: 

 

[...] a impessoalidade como prisma determinante da finalidade de toda atuação 
administrativa é a acepção mais tradicional desse princípio e traduz a ideia de 
que toda atuação da Administração deve visar o interesse público, deve ter 
como finalidade a satisfação do interesse público. 

 

Nas ações visando à finalidade pública prevista na lei, a Administração 

Pública necessariamente imprime impessoalidade e objetividade na atuação, evitando 

tomar decisões fundadas em preferência pessoal. 

Corroborando com o princípio, destaca-se a vedação da promoção pessoal 

dos agentes ou autoridades, onde fica proibida a propaganda dos atos, obras e 

programas de governos que o agente público seja o responsável por sua execução, em 

vista da redação prevista no Art. 37 §1º, da Constituição Federal de 1988, que a seguir 

se reproduz:  

 
  Art. 37 - omissis 
 
§1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos 
públicos deverá ter caráter educativo, informativo, ou de orientação social, dela 
não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção 
pessoal de autoridades ou servidores públicos. 

 
 

 Em resumo, há que se entender que os atos administrativos devem ser 

orientados exclusivamente para uma finalidade pública, sem deixar-se influenciar por 

interesses individuais e pessoais. 
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2.3 PRINCÍPIO DA MORALIDADE 

 

O constituinte de 1988 incluiu expressamente a moralidade entre os 

princípios norteadores da atividade administrativa, estabelecendo de maneira 

inequívoca um controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Esse princípio 

relaciona-se com a ideia de honestidade e exige à observância de padrões éticos, de 

boa-fé e de lealdade. Ademais, impõe regras que asseguram a boa administração e a 

disciplina interna na Administração Pública. 

Deve-se elucidar que a moralidade administrativa não se confunde com a 

moralidade comum, tendo em vista que para administração pública é fundamental o 

interesse no bem comum e a noção de função administrativa, honestidade e probidade 

integrada nas práticas diárias do conceito de boa administração. 

Desta forma, a Constituição Federal de 1988, prescreveu ao supracitado 

princípio a necessidade de sua proteção, bem como a responsabilização do 

administrador público em casos de práticas amorais, instituindo diversos dispositivos no 

ordenamento jurídico para o combate de atos de imoralidade. 

Cabe esclarecer que no caso concreto, muitas são as dificuldades para 

análise da moralidade na conduta administrativa, uma vez que não houve juridicização 

de todas as regras morais vigentes na sociedade. Porém, se a conduta do agente viola 

os padrões de lealdade e honestidade, justifica-se a aplicação das penas definidas no 

ordenamento. 

Entre as hipóteses de imoralidade administrativa destaca-se uma espécie 

qualificada: a improbidade administrativa. Contudo, a improbidade não se confunde com 

uma imoralidade qualquer, pois exige a comprovação da intenção do agente em praticar 

o ato desonesto. Assim sendo, o princípio da moralidade, além de vincular a 

Administração pública, constitui a obrigação de seus administrados em proceder com 

lealdade, urbanidade e boa-fé.  

Por fim, ressalta-se que qualquer violação ao Direito e suas regras 

constitucionais configura ilicitude sujeita a invalidação.  
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2.4 PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE 

 

Para a Administração Pública, o princípio da publicidade tem por finalidade a 

divulgação oficial dos atos administrativos, onde os administradores da coisa pública 

devem atuar de forma transparente quando na prestação de contas, publicação na 

imprensa, bem como o fornecimento de informações. 

Nesse contexto, pode-se dizer que a publicidade é requisito de eficácia dos 

atos que tenham que produzir efeitos externos, excetuando os casos em que a própria 

Constituição Federal admita o sigilo de informações quando imprescindíveis à 

segurança da sociedade e do Estado. 

Através da publicidade dos atos que se podem estabelecer mecanismos de 

controle da gestão pública, orientando sua atuação de qualquer espécie, na concessão 

de certidões, na vista dos autos, assim como, na contagem de prazos para defesa, 

prescrição, entre outras aplicações relevantes. 

É imperioso dizer que o princípio da publicidade abrange toda atuação 

estatal, tanto no aspecto de divulgação oficial de seus atos, bem como o de propiciar o 

conhecimento da conduta interna de seus agentes e como garantia de informação. 

O Art. 37 § 1º, da CF, que dispõe acerca da publicidade revela dois aspectos 

a serem obervados. O primeiro está no dever de publicidade dos administradores 

públicos para informar, orientar e educar a sociedade, sendo responsabilizado o agente 

que descumprir tal dever. O segundo aspecto, veda a promoção pessoal em 

observância aos demais princípios constitucionais, não podendo confundir publicidade 

com propaganda pessoal. 

Nessa linha,  Carvalho Filho (2012, p.28) corrobora que: 

 

[...] Por oportuno, cabe ainda dar destaque ao fato de que a publicidade não 
pode ser empregada como instrumento de propaganda pessoal de agentes 
públicos. De acordo com o art. 37 §1º, da CF, a publicidade de atos, programas, 
serviços e campanhas dos órgãos públicos tem por objetivo somente educar, 
informar e orientar. É vedado às autoridades que se valham do sistema de 
divulgação de atos e fatos para promoção pessoal, muito embora seja comum 
referido desvio, numa demonstração de egocentrismo incompatível com o 
regime democrático. Vulnerar aquele mandamento representa, ao mesmo 
tempo, ofensa aos princípios da impessoalidade e da moralidade, como já tem 
decidido os nossos Tribunais, exigindo rigorosa necessidade de coibir 
semelhantes práticas. 
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Diante do exposto, entende-se que o referido princípio não pode ser 

compreendido apenas como um dever de publicar os atos administrativos. Além disso, o 

poder público deve agir com a maior transparência possível tornando o seu conteúdo 

acessível a todos os administrados, uma vez que publicar significa tornar algo público, 

claro e compreensível.  

 

2.5 PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA 

 

Acrescentado expressamente na Constituição através da Emenda de no. 

19/98, e alterando o caput do Art. 37, o princípio da eficiência foi um dos pilares da 

reforma administrativa que objetivou regulamentar um controle de resultados na 

atuação estatal, aperfeiçoando a prestação de seus serviços. 

Isso significa que o administrador público, no exercício de suas funções tem 

o dever jurídico de, escolher e aplicar, dentre as soluções previstas ou permitidas em 

lei, à medida mais eficiente objetivando um resultado mais célere. 

Para a Administração Pública, a eficiência consiste na busca de resultados 

práticos, baseados na produtividade e economicidade, e como consequência redução 

do desperdício de dinheiro público. 

Nesse sentido, Meirelles (1996, p.90) afirma que “na administração 

prestadora, constitutiva, não basta ao administrado atuar de forma legal e neutra, é 

fundamental que atue com eficiência, com rendimento, maximizando os recursos e 

produzindo resultados satisfatórios”. 

Portanto, tal princípio subordina o administrador público a praticar suas 

atividades priorizando a supremacia do interesse público frente ao privado, e sempre 

atuar com ética e moral. Desta forma, pode-se dizer que a ação ineficiente do agente 

público torna-se ilegítima, podendo inclusive, configurar ato de improbidade 

administrativa prevista no Art. 11 da Lei de Improbilidade Administrativa -LIA.  

Porém, ressaltar-se que o princípio da eficiência não é absoluto, e não deve 

se contrapor aos outros fundamentos que norteiam o regime jurídico-administrativo, 

principalmente frente ao princípio da legalidade que se atingido, poderá dar causa à 

insegurança jurídica. 
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O princípio em análise não abrange somente o servidor público, mas também 

a administração pública que em sua organização interna só poderá ser considerada 

eficiente quando for capaz de promover a prestação do serviço público com celeridade.  

Por fim, é forçoso esclarecer que a eficiência não se confunde com a 

eficácia, tampouco com a efetividade. A primeira relaciona-se com o modo pelo qual se 

processa o desempenho de uma atividade administrativa relativa à conduta do agente. 

Em contrapartida a eficácia possui relação com os meios e instrumentos empregados 

pelos agentes no exercício de suas funções. Já a efetividade está direcionada para os 

resultados alcançados nas ações administrativas.  
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3 EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA DEFESA DA PROBIDADE E A ATUAL LEI DE 

PROTEÇÃO CONTRA A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

 

Desde muito tempo a improbidade administrativa vem sendo prevista no 

direito positivo brasileiro como ato ilícito para os agentes públicos, enquadrando-se 

como crime de responsabilidade. Na legislação anterior, apesar de não ser utilizada a 

palavra improbidade, já existia uma preocupação com o combate à corrupção, no que 

se refere ao enriquecimento ilícito no exercício do cargo ou função pública.  

 

3.1 PERSPECTIVA HISTÓRICA DA PROTEÇÃO À PROBIDADE 

 

Historicamente, foi iniciado o combate específico à improbidade 

administrativa, no campo civil, com o Decreto-lei nº 3.240, de 8 de maio de 1941, nele 

estava previsto o sequestro e a perda os bens de autores de crimes que resultaram 

prejuízo para a Fazenda Pública, caso o crime resultasse em locupletamento ilícito, e 

subsidiariamente a reparação civil do dano, bem como a incorporação ao patrimônio 

público de bens de aquisição ilegítima de agente público. 

Nessa linha, a Constituição de 1946 em seu Art.146 § 31 veio determinar o 

sequestro e o perdimento de bens, no caso de enriquecimento ilícito, por influência ou 

com abuso de cargo ou função pública, ou de emprego em entidade autárquica. Porém 

sua regulamentação legal veio com a edição da Lei no 3.164/57, conhecida como a Lei 

Pitombo-Godói. 

O referido diploma não esclarecia a extensão da influência ou o abuso de 

cargo, função ou emprego público. Contudo, já conferia ao Ministério Público a iniciativa 

da ação civil. Ademais, a lei instituiu o registro público obrigatório dos valores e bens 

pertencentes ao patrimônio privado de quantos exerçam cargos ou funções públicas da 

União e entidade autárquica, eletivas ou não, e exigia a entrega da declaração de bens 

dos agentes públicos. 

Cabe observar que o supracitado diploma foi extremamente restrito no que 

se refere à dimensão objetiva da conduta sancionada, assim como na definição do 

agente público, uma vez que considerava como sujeito ativo somente o servidor público 
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e o empregado autárquico. A lei também tratou apenas de uma das modalidades de 

enriquecimento ilícito penalizando o agente a devolução dos bens adquiridos mediante 

o exercício indevido da função pública.  

No ano seguinte, o Congresso Nacional editou a Lei no 3.502/58, conhecida 

como a Lei Bilac Pinto, esta por sua vez veio complementar a lei antecessora 

enumerando oito hipóteses caracterizadoras de enriquecimento ilícito. Estabeleceu 

ainda, as providências para o combate do ilícito regulando o sequestro e o perdimento 

de bens de servidor público da administração direta e indireta, nos casos de 

enriquecimento ilícito, por influência ou abuso de cargo ou função. 

A lei ainda outorgava legitimação do Ministério Público para requerer, no 

prazo de 90 (noventa) dias da apuração dos fatos, o sequestro e o perdimento de bens 

a entidade prejudicada. Caso o Ministério Público não promova a ação dentro do prazo 

estipulado, qualquer cidadão poderá fazê-lo, citando a pessoa jurídica interessada para 

integrar como litisconsorte.  

No entanto, apesar de um maior alcance aos atos ilícitos, a Lei Bilac Pinto 

obteve pouca incidência, tendo em vista não ter contemplado o caso de enriquecimento 

sem causa, assim como não especificou a caracterização do enriquecimento ilícito, 

deixando muitas lacunas na lei.  

Na Constituição de 1967, alterada pelas Emendas nº 1/69 e nº 11/78, o Art. 

153, § 11, previa em sua parte final que "a lei disporá sobre o perdimento de bens por 

danos causados ao erário ou no caso de enriquecimento ilícito no exercício da função 

pública". 

Salienta-se que até o ano de 1988, o objeto tutelado era tão somente o 

enriquecimento ilícito do agente público, uma vez que as Constituições Federais de 

1946 e 1967 só se preocuparam em reprimir o enriquecimento ilícito do agente público.  

Desta forma, apenas em 1988 o constituinte positivou as normas de validade 

que passou a ser a probidade administrativa, dispondo que o ato de improbidade quase 

sempre decorre de ato discricionário podendo ser analisado pelo Poder Judiciário, 

conforme Art. 5º, inciso XXXV, da CF de 1988. Assim sendo, foram revogadas as duas 

leis anteriores de âmbito Federal de no 3.164/57 (Lei de Pitombo-Godói Ilha) e a de no 

3.502/58 (Lei Bilac Pinto). 
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A palavra improbidade administrativa foi mencionada pela primeira vez na 

Carta Magna de 1988, em seus Arts. 15, V, e 37, XXI, § 4º, estabelecendo que os atos 

de improbidade administrativa importem nas seguintes sanções: 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. 

A Lei nº 8.429/92 (LIA) que dispõe acerca da Improbidade Administrativa veio 

regulamentar o Art. 37, § 4º da Constituição Federal dispondo sobre as sanções 

políticas, civis e administrativas, bem como atualizar os diplomas legais anteriormente 

existentes a Lei. Dessa forma, os agentes públicos somente podem ser 

responsabilizados pelo cometimento de atos de improbidade posteriores à edição da Lei 

no 8.429/92, ficando vedada a aplicação do referido diploma legal retroativamente.  

A LIA (Lei da Improbidade Administrativa) veio aperfeiçoar o controle 

administrativo, permitindo que o representante do Ministério Público e à pessoa jurídica 

lesada efetivem a impetração de ação civil referente à improbidade administrativa e à 

defesa do patrimônio público. Ademais, ampliou o controle interno, possibilitando que 

qualquer cidadão requeira a instauração de procedimento administrativo.  

Atualmente, a Lei da Improbidade Administrativa regulamenta os atos de 

improbidade administrativa que estão descritos nas três seções componentes do 

Capítulo II da Lei nº 8.429/92, quais sejam: o ato importe em enriquecimento ilícito (Art. 

9º), o que cause prejuízo ao erário (Art. 10) e o que atente contra os princípios da 

Administração Pública (Art.11). 

A inovadora Lei no 8.429/92 consagrou a responsabilidade subjetiva do 

servidor público, exigindo o dolo nas três espécies de atos de improbidade e permitiu a 

responsabilidade culposa na espécie definida em seu Art. 10. Prevê ainda, sanções das 

mais diversas naturezas aos gestores ímprobos, desde administrativa e civil até a 

suspensão dos direitos políticos, que poderá variar de 3 (três) a 10 (dez) anos. 

Por fim, temos que os atos de improbidade administrativa são aqueles que, 

afrontam direta ou indiretamente os princípios constitucionais e legais da administração 

Pública, independentemente de importarem enriquecimento ilícito ou de causarem 

prejuízo material ao erário Público. Sua tutela se dá por meio das ações coletivas, tais 
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como, a Ação Civil Pública, a Ação Civil Coletiva, a Ação Popular e o Mandado de 

Segurança Coletivo. 

  

 

Quadro 1 - Evolução Constitucional Da Defesa Do Patrimônio 

 EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA DEFESA DO PATRIMÔNIO 

Decreto-lei nº 3.240, de 8 de maio de 1941; 

Constituição de 1946 em seu Art.146 § 31; 

Lei no 3.164/57, a Lei Pitombo-Godói; 

Lei no 3.502/58, a Lei Bilac Pinto; 

Constituição de 1967, alterada pelas Emendas nº 1/69 e nº 11/78, o Art. 153, § 11 

Constituição de 1988 Arts. 15, V, e 37, XXI, § 4º; 

Lei nº 8.429/92 (LIA) veio regulamentar o Art. 37, § 4º da Constituição Federal  

Fonte: Elaborado pela autora 

3.2 CONCEITO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

 
O vocábulo improbidade deriva do latim “improbitas“ e significa imoralidade, 

má índole. O conceito de improbidade é bem mais amplo do que o de ato lesivo em si. 

É o contrário de probidade, que significa qualidade de probo, integridade de caráter, 

honradez. Ou seja, improbidade é o mesmo que desonestidade, mau caráter, falta de 

probidade.  

No sentido empregado para Administração Pública indica uma conduta 

corrupta, desonesta, assim chamada de “corrupção administrativa”. Em uma 

interpretação mais ampla caracteriza-se como ato lesivo ou ilegal e qualifica toda e 

qualquer conduta, seja ela, omissiva ou comissiva. 

Tem-se, portanto que a improbidade administrativa é uma imoralidade 

qualificada, pois afronta diretamente os princípios da ordem jurídica do Estado de 

direito, bem como promove o desvirtuamento da Administração Pública de seus 

fundamentos básicos de moralidade. 

Em síntese, improbidade administrativa é a prática de uma conduta ilegal, 

dolosa ou culposa do agente público no exercício de função, cargo, mandato ou 
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emprego público, independente de causar efetivo prejuízo ao erário e quando detectada 

sua prática acarreta ao autor sanções civis, administrativas e criminais. 

 

3.3 DO SUJEITO PASSIVO NA LEI Nº 8429/92 

 

Sujeito passivo é a entidade que sofre as consequências do ato de 

improbidade administrativa. Estes podem ser classificados em próprios e impróprios. 

São denominados de próprios: as Entidades Estatais, como a União, os Estados, o 

Distrito Federal, os Territórios, os Municípios, envolvendo a sua administração direta e 

suas autarquias e fundações ( Artigo 1º).  

Os chamados sujeitos passivos impróprios são as empresas incorporadoras 

ao patrimônio público, entidade cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou 

concorra com mais de 50 % (cinquenta por cento) do patrimônio ou da receita anual, 

bem como as entidades que recebam subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou 

creditício, provenientes de órgãos públicos e aquelas entidades cuja criação ou custeio 

o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50% (cinquenta por cento) do 

patrimônio ou da receita anual, casos em que a sanção patrimonial se limitara a 

repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. 

O Art. 1º da Lei nº 8.429/92, disciplina os agentes passivos dos atos de 

improbidade administrativa não abrangendo todos os sujeitos, conforme se vê abaixo: 

 
Art. 1º Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor 
ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de 
Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para 
cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 
cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma 
desta lei. 

 

Desta forma, o parágrafo único do mesmo dispositivo veio complementar a 

medida estabelecendo que “estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de 

improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, 

benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público bem como daquelas para 

cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50% 
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(cinquenta por cento) do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, a 

sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos”. 

Assim sendo, conforme disposto no Art. 1º e parágrafo único da Lei nº 

8.429/92, considera-se sujeito passivo e, portanto, podem ocupar essa condição 

pessoas jurídicas organizadas nas seguintes categorias: 

 

1. Administração Pública Direta: composta pelas pessoas federativas, 

seguintes: União, Estados, Distrito Federal, Municípios e Territórios; 

2. Administração Pública Indireta: constituída pelas Autarquias, 

Fundações Públicas, Associações Públicas, Empresas Públicas, Sociedade de 

Economia Mista e Fundações Governamentais; 

3. Empresas incorporadoras ao patrimônio público ou de entidade cuja 

criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do 

patrimônio ou da receita anual. 

4. Entidades que recebam subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou 

creditício, provenientes de órgãos públicos: as pessoas jurídicas de direito 

privado, não pertencentes ao Estado, também podem figurar como sujeito 

passivo de ato de improbidade administrativa desde que recebam algum tipo 

de vantagem concedida pelo poder público. 

5. Entidades cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou 

concorra com menos de 50% do patrimônio ou da receita anual: o ato de 

improbidade também pode ser praticado contra as denominadas empresas 

privadas com participação estatal, isto é, aquelas em que o Estado detenha 

percentual minoritário na composição do capital votante. 

 

A vista disso percebe-se a amplitude da lei ao alcançar todos os agentes 

públicos e demais beneficiários, incluindo a administração direta e indireta nos três 

níveis de governo. 

Em resumo, o sujeito passivo da improbidade administrativa é qualquer 

entidade pública ou particular que tenha participação de dinheiro público em seu 

patrimônio ou receita anual. 
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3.4 DO SUJEITO ATIVO DA IMPROBIDADE E A DESCRIÇÃO NORMATIVA DA LEI Nº 

8.429/92 

 

Considera-se sujeitos ativos do ato de improbidade, nos termos da Lei 

8.429/92, o agente público ou o terceiro que venha concorrer para a efetivação do ato 

imoral, ou que dele se beneficie de forma direta ou indireta.  

Na subdivisão dos sujeitos ativos, são próprios àqueles que exercem, 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 Art. 1º, caput e parágrafo único da 

referida lei.  

O Art. 3º da Lei de Improbidade Administrativa aduz que os sujeitos definidos 

como impróprios são os terceiros que com o agente concorre materialmente ou por 

indução e dele se beneficiem de forma direta ou indireta dos atos de improbidade. 

Assim, pelo simples fato de lograr proveito das consequências do ato sem precisamente 

ter efetiva participação na sua concretização, é motivo suficiente para aprovar sua 

responsabilização, admitindo-se a sujeição de penalidades da LIA. 

O art. 1º da LIA prescreve que o ato de improbidade administrativa pode ser 

praticado por qualquer agente público, servidor ou não. Isso significa dizer que estão 

incluídas todas às categorias de agentes públicos, tais com: os servidores estatutários, 

empregados públicos celetistas, agentes políticos, contratados temporários e 

particulares em colaboração com a administração.  

Ressalta-se que a aplicação do dispositivo também se estende aos 

funcionários e dirigentes de sindicatos, entidades do terceiro setor, como as 

assistenciais e pessoas componentes do sistema “S”. 

Cabe salientar ainda, que existe a categoria dos responsáveis solidários pelo 

ato de improbidade, na qual os administradores respondem pela prática de ato com 

violação da lei ou do estatuto, bem como pelos prejuízos causados.  

Em síntese, conclui-se que a Lei nº 8.429/92 é aplicável a todas as 

categorias de agentes públicos, a não agentes, desde que induzam ou concorram ou se 

beneficiem dos atos de improbidade. 
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3.5 MODALIDADES DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA SEGUNDO A 

PREVISÃO DA LEI Nº 8429/92 

 

A improbidade administrativa como uma espécie de ato ilícito é considerada 

uma infração com sanções previstas no ordenamento jurídico, em sentido mais amplo 

inclui não apenas os atos desonestos ou imorais, mas, também, os atos eivados de 

vícios que os tornem ilegais, devendo a conduta do agente ser norteada pela 

legalidade. 

Os autores da Lei no. 8.249/92(LIA) estabeleceram um rol exemplificativo das 

três categorias de atos de improbidade administrativa dispostas nos Arts. 9º, 10 e 11, 

dividindo-as segundo sua gravidade de comportamento, quais sejam: 

 

1. Os atos de improbidade que importam em enriquecimento ilícito (Art. 9º); 
2. Os atos de improbidade que causam prejuízo ao erário (Art. 10); 
3. Os atos de improbidade que atentam contra os princípios da Administração 
Pública (Art. 11). 

 

Assim,  Santos Filho (2012, p.1069) esclarece que: 

 
[...] Naquelas três primeiras categorias, o legislador optou por referir no caput 
dos dispositivos a conduta genérica configuradora da improbidade e nos 
diversos incisos as condutas específicas, que nada mais são – diga-se bem da 
verdade – do que situações jurídicas exemplificadoras da conduta genérica 
estabelecida no caput. Portanto, as condutas específicas constituem relação 
meramente exemplificativa (numerus apertus), de onde se infere que inúmeras 

outras condutas fora da relação podem inserir-se na cabeça do dispositivo. 
 

3.5.1 Atos de Improbidade Administrativa que importam em enriquecimento ilícito 

 

Adentrando no estudo de cada modalidade, iniciaremos com o Art. 9º da Lei 

nº 8.429/92. Os atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito 

constituem a modalidade mais grave do sistema. Esse artigo elenca doze hipóteses de 

atos de improbidade e estão dispostos nos incisos de I a XII, in verbis: 

 
Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento 
ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do 
exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades 
mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente: 
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I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer 
outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, 
percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou 
indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente 
das atribuições do agente público; 
II - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, 
permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços 
pelas entidades referidas no art. 1° por preço superior ao valor de mercado; 
III - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, 
permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente 
estatal por preço inferior ao valor de mercado; 
IV - utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou 
material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das 
entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidores 
públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades; 
V - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para 
tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, 
de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar 
promessa de tal vantagem; 
VI - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para 
fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou 
qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou 
característica de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades 
mencionadas no art. 1º desta lei; 
VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego 
ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à 
evolução do patrimônio ou à renda do agente público; 
VIII - aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou 
assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível 
de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do 
agente público, durante a atividade; 
IX - perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de 
verba pública de qualquer natureza; 
X - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, 
para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado; 
XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou 
valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° 
desta lei; 
XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do 
acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei. 

 

Todos os incisos do Art. 9º traduzem uma conduta comissiva ou omissiva 

dolosa, onde o comportamento do agente guarda a característica de auferir qualquer 

tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, 

função, emprego ou atividades públicas.  

Dentre os doze incisos do referido artigo, se no caso concreto não for 

aplicável nenhum deles, o caput dará toda sustentação para a tipificação da infração. A 

abrangência trazida pelo legislador tem o objetivo de alcançar todas as formas que 

possam ocasionar o enriquecimento ilícito. 
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A consumação do ato de improbidade administrativa que importa 

enriquecimento ilícito pressupõe a consciência de antijuridicidade do resultado 

pretendido, por essa razão, o agente público torna-se ímprobo ao receber vantagem 

patrimonial indevida em razão do exercício de cargo ou função, independente de causar 

qualquer prejuízo ao erário. 

As hipóteses apresentadas no Art. 9º relacionam-se com a responsabilidade 

civil do agente público e do terceiro beneficiado na esfera penal, uma vez que também 

cometerá crime contra a Administração Pública o agente que enriquecer ilicitamente 

através dos casos de peculato (Art.312 CP), concussão (Art. 316 CP) e corrupção 

passiva (Art. 317 CP). 

Nesse diapasão, conclui-se que o enriquecimento ilícito ou, também 

chamado de enriquecimento sem causa implicará no acréscimo do patrimônio do 

agente à custa dos recursos do Poder Público, sem que exista qualquer motivo jurídico. 

São, portanto, elementos caracterizadores do nexo de causalidade. 

Para esta espécie de enriquecimento ilícito, as sanções devem ser aplicadas 

em virtude da natureza e da gravidade do ato praticado e pode-se enumerá-las da 

seguinte forma: perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio 

público, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão 

dos direitos políticos de oito a dez anos, dentre outros. 

 

3.5.2 Atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário 

 

Os atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário 

constituem a modalidade de gravidade intermediária do sistema e são tratados no Art. 

10, incisos I a XV, verbis:  

 

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário 
qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, 
desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das 
entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: 
I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio 
particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores 
integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta 
lei; 
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II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, 
rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades 
mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância das formalidades legais ou 
regulamentares aplicáveis à espécie; 
III - doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda 
que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do 
patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem 
observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie; 
IV - permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do 
patrimônio de qualquer das entidades referidas no art. 1º desta lei, ou ainda a 
prestação de serviço por parte delas, por preço inferior ao de mercado; 
 V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por 
preço superior ao de mercado; 
 VI - realizar operação financeira sem observância das normas legais e 
regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea; 
 VII - conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das 
formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; 
 VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente; 
 IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou 
regulamento; 
 X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que 
diz respeito à conservação do patrimônio público; 
 XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou 
influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular; 
XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente; 
XIII - permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, 
equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição 
de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o 
trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas 
entidades. 
 XIV – celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação 
de serviços públicos por meio da gestão associada sem observar as 
formalidades previstas na lei; 
 XV – celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia 
dotação orçamentária, ou sem observar as formalidades previstas na lei.  

 

Os incisos desse artigo também são meramente exemplificativos, bastando 

para a caracterização do ato de improbidade que cause lesão ao patrimônio público a 

qualquer fato descrito no caput do Art. 10.  

É oportuno estabelecer a distinção entre erário e patrimônio público, tendo 

em vista que o erário compreende a parte econômico-financeira, contudo, quando se 

fala em patrimônio público, trata-se de uma forma mais abrangente, englobando o fator 

econômico, do histórico, do artístico, do turístico e do paisagístico. 

Verifica-se que essa é a única modalidade de ato de improbidade 

administrativa que prevê uma conduta na forma dolosa ou culposa, comissiva ou 

omissiva, caracterizando um nexo subjetivo do ato. Todas as ações abrangidas neste 

dispositivo importam em prejuízo ao serviço público. 
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Assim sendo, o ato de improbidade administrativa causado por dano ao 

erário consuma-se mesmo que não ocorra o efetivo prejuízo ao patrimônio público, 

baseado na moralidade administrativa. A legalidade jurídica não se confunde com a 

moralidade administrativa, uma vez que o ato pode ser legal mesmo sendo imoral. 

Analisando-se a expressão perda patrimonial o dispositivo legal não quer 

fazer referencia a qualquer prejuízo, mas ao prejuízo decorrente de uma ação ou 

omissão ilegal do agente público que acarrete lesão ou dano.  

 

3.5.3 Os atos de improbidade Administrativa que atentam contra os princípios da 

Administração Pública. 

 

Para tratar da última modalidade de improbidade administrativa, cabe evocar 

o primeiro Capítulo do presente trabalho que trouxe a análise de cada um dos princípios 

administrativos previstos de forma explicita no Art. 37 da Constituição Federal de 88. 

Nessa linha, constituem-se na modalidade de menor gravidade do sistema, 

os atos de improbidade que atentam contra os princípios da Administração Pública, e 

são tratados no Art. 11, caput e incisos de I a VII, in verbis: 

 

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os 
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os 
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e 
notadamente: 
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele 
previsto, na regra de competência; 
 II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; 
III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e 
que deva permanecer em segredo; 
IV - negar publicidade aos atos oficiais; 
V - frustrar a licitude de concurso público; 
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo; 
VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da 
respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de 
afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. 

 

Com a leitura do Art. 11 da Lei nº 8.429/92 fica evidenciada que os atos dos 

agentes pressupõem plena consciência da ilicitude e a vontade de realizar ato 

antijurídico, dessa forma, presumi-se que todas as condutas sejam dolosas. 
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Em resumo, entende-se que qualquer violação aos princípios explícitos da 

Constituição Federal, e de qualquer outro imposto a Administração Pública poderá 

constituir em ato de improbidade administrativa. Contudo, deve ser analisada a intenção 

do agente, no que tange a conduta dolosa ou culposa, para a caracterização do ilícito 

previsto na lei. 

 

3.6 ELEMENTOS SUBJETIVOS QUE DEVEM SER ANALISADOS: DOLO E CULPA 

 

Dada à análise feita acerca dos sujeitos ativos, passivo e da verificação da 

efetiva ocorrência do dano, verifica-se ainda a figura do elemento constitutivo do ato de 

improbidade administrativa, a culpa e o dolo. 

Inicialmente, evidencia-se ser indispensável à presença dos elementos 

subjetivos: dolo ou culpa, pois sem eles ocorreria a responsabilidade objetiva, que não é 

admissível em nosso sistema jurídico. Dessa forma, não se pode imputar conduta de 

improbidade a quem não tenha agido por ação dolosa ou culposa. 

No caput do Art. 9º da LIA, o legislador deixou de mencionar qualquer 

elemento subjetivo para a configuração do ato de improbidade administrativa. 

Analisando as hipóteses previstas nos incisos do dispositivo, é possível afastar a 

modalidade culposa, pois não seria possível admitir a imperícia, negligência ou 

imprudência do agente público para a obtenção de vantagem indevida, pecuniária ou 

não, para si ou para outrem. 

Nesse sentido, segue entendimento de Pazzaglini Filho, Rosa e Fazzio 

Júnior, (1999, p. 63): 

 

[...] Ponto que merece atenção diz respeito ao elemento subjetivo necessário a 
caracterização das condutas elencadas naqueles dispositivos. Nenhuma das 
modalidades admite a forma culposa; todas são dolosas. É que todas as 
espécies de atuação suscetíveis de gerar enriquecimento ilícito pressupõem a 
consciência da antijuridicidade do resultado pretendido. Nenhum agente 
desconhece a proibição de se enriquecer as expensas do exercício de atividade 
pública ou de permitir que, por ilegalidade de sua conduta, outro o faça. Não há, 
pois, enriquecimento ilícito imprudente ou negligente. De culpa é que não se 
trata. 
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Em relação ao Art. 10 da LIA, o legislador faz menção aos atos de 

improbidade administrativa causadores de lesão ao erário, que pratica ação ou 

omissão, dolosa ou culposa, ensejando a perda patrimonial, desvio, apropriação, 

malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no Art.1º, 

independente da obtenção de vantagem indevida pelo agente.  

Em virtude desse dispositivo, surgiu uma discussão jurídica acerca da 

necessidade de comprovação de dolo ou culpa para a configuração dos atos de 

improbidade. Parte da doutrina e da jurisprudência sustenta ser indispensável a 

demonstração do dolo nas hipóteses dos Arts. 9º e 11, da referida Lei, afastando-se a 

culpa. 

Nesse diapasão, colaciona-se o entendimento do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça: 

 

Processual civil e administrativo. Recurso especial. Improbidade administrativa. 
[...] Fatos registrados nas instâncias de origem que não comprovam o elemento 
subjetivo (dolo). Afastamento das condenações.  [...] 
6. Esta Corte Superior, recentemente, fixou entendimento segundo o qual, para 
que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas 
previsões da Lei de Improbidade Administrativa é necessária a demonstração 
do elemento subjetivo, consubstanciado no dolo para os tipos previstos nos 
artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10. 
Precedentes: REsp 1130198/RR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 
15.12.2010; EREsp 479.812/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira 
Seção, DJe 27.9.2010; REsp 1149427/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira 
Turma, DJe 9.9.2010; EREsp 875.163/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell 
Marques, Primeira Seção, DJe 30.6.2010; REsp 414.697/RO, Rel. Ministro 
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.9.2010. [...](Brasil. Superior  
Tribunal de Justiça. Resp 1193160/RS, rel. Ministro Benedito  Gonçalves, 
Primeira  Turma, julgado em 17.2.2011, DJe 24.2.2011. Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br> Acesso em: 4 fev. 2015)  

 
Contudo, para uma parte da doutrina, como Di Pietro (2008, p.783), o 

legislador teria cometido uma falha na elaboração do Art. 10, senão vejamos:  

 

[...] Dos três dispositivos que definem os atos de improbidades, somente o 
artigo 10 fala em ação ou omissão, dolosa ou culposa. E a mesma ideia de que, 
nos atos de improbidade causadores de prejuízo ao erário, exige-se dolo ou 
culpa, repete-se no artigo 5º da Lei. É difícil dizer se foi intencional essa 
exigência de dolo ou culpa apenas com relação a esse tipo de ato de 
improbidade, ou se foi falha do legislador, como tantas outras presentes na lei. 
A probabilidade de falha é a hipótese mais provável, porque não há razão que 
justifique essa diversidade de tratamento. 
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Desse modo, quando se verifica a prática de um ato administrativo 

supostamente eivado do vício de imoralidade, torna-se imperioso aferir o nexo causal 

entre a consciência da ilicitude da ação ou omissão do agente público. 

De todos os dispositivos da Lei nº 8.429/92 que visam definir os atos de 

improbidade administrativa, apenas o Art. 10 do referido diploma exige a ação ou 

omissão causadora de prejuízo ao erário, seja dolosa ou culposa. 

Diante do exposto, fica consubstanciada que a presença do elemento 

subjetivo é muito relevante à lei de improbidade pelo fato de ser objetivo primordial do 

legislador constituinte o de resguardar a probidade, a moralidade e a honestidade no 

âmbito da Administração Pública. E por essa razão, pode-se admitir a presença da 

culpa presumida em algumas hipóteses de atos de improbidade, especialmente 

naqueles que causam o enriquecimento ilícito.  
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4 AS DESCRIÇÕES PUNITIVAS DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

 

Acerca das penas previstas pela LIA, cabe elucidar que não se trata de 

penalidades inerentes à prática de crimes, uma vez que os atos de improbidade 

previstos na referida lei são de natureza extrapenal e, portanto, tem caráter de sanção 

civil. 

Todavia, o legislador atribuiu ao Capítulo III da LIA, o titulo “Das Penas” e em 

algumas situações específicas, as sanções tem sofrido restrições em sua aplicação por 

produzirem um conteúdo penal. 

As medidas sancionatórias só poderão ser efetivamente aplicadas quando 

verificado a existência de determinados elementos caracterizadores do ato de 

improbidade, conforme já foi mencionado acima: o sujeito passivo; o sujeito ativo, que 

se caracteriza por ser o agente público ou o terceiro que concorra para a prática do ato 

de improbidade ou que dele se aproveite, direta ou indiretamente. 

 Por fim, para aplicação efetiva das sanções prevista na LIA, se faz 

necessário comprovar a ocorrência do ato danoso, causador de enriquecimento ilícito 

para o sujeito ativo, prejuízo ao erário ou que atente contra os princípios constitucionais 

da Administração Pública, bem como evidenciar o elemento subjetivo, que tanto pode 

ser na forma culposa ou dolosa. 

 

4.1 O FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL E LEGAL DA SANÇÃO AOS AGENTES 

ÍMPROBOS 

 

O fundamento constitucional da punibilidade aos que praticam atos de 

improbidade administrativa encontra-se previsto no Art. 37, § 4º da CF, bem como em 

toda legislação administrativa pátria, onde se dispõe que tais atos “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”. Logo, vê-se que o texto constitucional faz referência a três tipos 

de sanções: civil, política, administrativa, e prevê a sanção penal independente das 

demais. 



 39 

No que se refere à LIA, o elenco das sanções está previsto no Art. 12, em 

seus incisos de I a III, onde cada inciso contém relação própria para uma determinada 

espécie de improbidade, conforme se vê in verbis: 

 

I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao 
patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função 
pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de 
multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de 
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica 
da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos; 
 II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou 
valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, 
perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, 
pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de 
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica 
da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos; 
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da 
função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, 
pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida 
pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios 
ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três 
anos. 

 
 

Em síntese, as modalidades previstas são: perda de bens e valores 

acrescidos ilicitamente ao patrimônio; o ressarcimento integral do dano; a perda da 

função pública; suspensão dos direitos políticos; pagamento de multa civil; proibição de 

contratar com o Poder Público e proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais ou 

creditícios. 

Ademais, a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 que dispõe sobre o 

regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações 

públicas federais, em seu art. 127 elenca as sanções por atos de improbidade 

administrativa perpetrada pelos agentes públicos, constituindo delito de natureza 

disciplinar, o qual deve ser apurado em Processo Administrativo Disciplinar idôneo. 

As penalidades previstas para o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) 

são as seguintes: advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentaria ou 

disponibilidade, destituição de cargo em comissão, e destituição de função 

comissionada. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.112-1990?OpenDocument
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Na seara do Código Penal, os institutos que se referem aos agentes públicos, 

são os da corrupção passiva (Art. 317), com pena de reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) 

anos, e multa; a concussão ( Art. 316) prevista reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos e 

multa. E por fim, o peculato (Art. 312) com reclusão, de 2 (dois) a  12 (doze) anos, e 

multa. 

Neste diapasão, pode-se concluir que atualmente a legislação brasileira 

possui diversas ferramentas que visam impedir que ocorrência atos de improbidade na 

Administração Pública, buscando penalizar todo e qualquer possível ato ilícito causado 

por agente público. Contudo, é necessário tratar com mais rigor o tema em questão. 

   
 

4.1.1 O alcance da sanção de improbidade 

 

A sanção recai sobre todos os agentes, que de alguma forma venha obter 

indevido acréscimo ao patrimônio, seja por ação ou omissão, direta ou indiretamente. 

De acordo com a natureza mista das sanções aplicadas às diferentes tipologias de atos 

de improbidade administrativa, pode-se distinguir três tipos: administrativo, civil e 

político.  

Na análise do alcance de cada sanção prevista na LIA, encontra-se entre as 

sanções de cunho administrativo a perda da função pública e a vedação ao agente 

ímprobo de recebimento de benefícios fiscais ou creditícios da Administração Pública, 

além da proibição deste contratar com o Poder Público, seja direta ou indiretamente, 

ainda que esta contratação se faça pela pessoa jurídica da qual o agente ímprobo seja 

sócio.  

Faz-se necessário elucidar que esta sanção é personalíssima ao agente que 

possua vínculo com a Administração Pública não se estendo aos particulares que com 

ela contrata. Ademais, a perda da função pública só se efetivará com o trânsito em 

julgado da sentença condenatória, sendo possível pedir afastamento acautelatório do 

agente ímprobo quando sua presença constituir fato prejudicial à instrução do processo. 

Assim sendo, o agente perderá a função pública que estiver exercendo no 

tempo da condenação, independente do lapso temporal em que o ilícito tenha sido 

praticado. Ressaltando que nesses casos, existe a necessidade de uma maior 
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celeridade processual, tendo em vista que a morosidade da justiça poderá acarretar na 

perda do interesse de agir. 

Ainda na esfera das sanções administrativas é possível a vedação ao agente 

ímprobo de contratar e receber incentivos fiscais ou creditícios da Administração 

Pública. Podendo o agente infrator ser punido de forma direta ou indireta, ou ainda 

através de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

No que tange as sanções de caráter civil, quais sejam: a perda do patrimônio 

do agente, o pagamento de multa civil e a reparação integral dos danos causados. 

Temos que a perda dos bens configura como uma permissão constitucional, Art. 5º, 

XLVI, “b”, prevista no Art. 91 do Código Penal não como uma sanção criminal, mas 

como efeitos da condenação.  

A perda dos bens acrescidos indevidamente tem a finalidade de recompor os 

prejuízos acarretados pelos atos ilícitos contra a Administração Pública. Assim sendo, o 

perdimento atinge tanto o objeto do enriquecimento ilícito como seus frutos e produtos. 

No caso dos bens fungíveis, ou seja, consumidos, incide sobre eles o equivalente 

existente no patrimônio do sujeito ímprobo. 

Quanto à reparação integral dos danos causados a pena está prevista tanto 

no Art. 159 do Código Civil como no o Art. 91 do Código Penal para que ocorra o 

ressarcimento de todos os danos causados em virtude da sua ação delituosa. Não 

obstante, o Estado enquanto vítima da ação delituosa do agente tem direito à restituição 

dos bens assegurados pelo Código do Processo Penal- CPP, Art. 20, retirados de seu 

poder. 

No que concerne ao pagamento de multa civil pode-se dizer que se 

caracteriza como uma sanção de cunho pecuniário que será imposta contra o dano 

moral sofrido pela Administração Pública, podendo ser considerada como receita 

extraordinária da entidade interessada, fixada em conformidade com os critérios 

adotados para dosar a pena, revertendo-se para o seu patrimônio.  

O caráter da imposição da multa civil tem função repressiva, objetivando 

intimidar potenciais agentes ímprobos, principalmente, quando se considera o alto valor 

da multa estipulado pelo legislador, haja vista que estas poderão variar de duas até cem 

vezes do ato ímprobo em questão.  
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Todavia, devem ser analisadas algumas circunstâncias no momento da 

aplicação da multa, como, por exemplo, o cargo que o agente ocupa, as 

responsabilidades advindas do mesmo, o nível do prejuízo decorrente do ato, o 

conhecimento pela sociedade, bem como outros fatores agravantes ou atenuantes. 

Salienta-se que qualquer modalidade de ato de improbidade administrativa, 

há a previsão para o pagamento de multa civil, em conformidade com o devido 

processo legal de execução. As demais sanções são independentes e autônomas 

desta, portanto, não cabe sua conversão em outra espécie. 

Discorrendo sobre a suspensão dos direitos políticos, deve-se observar que 

apesar da Constituição Federal vedar expressamente a cassação de tais direitos, a sua 

perda ou suspensão ocorrerá nas hipóteses elencadas no Art. 15 e seus incisos. 

De acordo com o disposto na Lei nº 8.429/92 a forma de gradação da sanção 

referente à suspensão dos direitos políticos, somente se efetivará com o trânsito em 

julgado da sentença condenatória por improbidade administrativa, com a possibilidade 

de afastamento do agente ímprobo do exercício da função desempenhada, sem 

prejuízo da remuneração.   

A finalidade da pena de suspensão dos direitos políticos é de afastar 

temporariamente o agente ímprobo da própria vida política do Estado, protegendo a 

supremacia do interesse público em detrimento de direitos fundamentais como são os 

direitos políticos, bem como impedindo que o agente ímprobo continue ativamente nas 

funções da Administração Pública.  

 

4.1.2 O quantum sancionatório 

 

A dimensão das sanções dependerá do enquadramento do ato praticado, 

podendo acarretar graduação, de maior para menor gravidade, entre aquelas que 

sancionam o enriquecimento ilícito do agente, a lesão ao erário ou o mero atentado aos 

princípios administrativos. As penalidades são qualitativamente idênticas nos três 

casos. O que varia é o aspecto quantitativo ou dimensional. 

Após elencar as sanções cabíveis nas hipóteses de atos de improbidade, o 

parágrafo único do art. 12 da lei 9.429/92 proclama que a fixação das penas exige do 
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magistrado a consideração acerca da extensão do dano causado e do proveito 

patrimonial obtido pelo agente. 

Os parâmetros referidos pelo legislador são exemplificativos, contudo é 

fundamental que o juiz leve em conta o grau de reprovabilidade da conduta, as 

repercussões internas e externas do ato, a ofensa aos direitos de terceiros, eventual 

conduta culposa do agente. Ou seja, devem ser analisados todos os aspectos do ato 

ímprobo. 

Cabe ao juiz a missão de elaborar o conteúdo sancionatório a partir de duas 

etapas. Primeiramente, deve escolher quais as sanções que entende aplicáveis ao 

caso. Depois, dosando aquelas sanções cominadas a partir de limites mínimos e 

máximos, punir, prevenir e indenizar.  

Nesse sentido, o Magistrado poderá dosar a indenização por dano moral, o 

quantum da multa civil, a duração da suspensão dos direitos políticos. Entretanto, nos 

casos de dano material, não poderá relevá-lo em parte ou decretar a perda parcial de 

bens os valores ilicitamente adquiridos. 

Por esse mesmo raciocínio, temos que a imposição da sanção de limitação 

no poder de contratar ou de receber benefícios fiscais também não terá a oportunidade 

de dosar a duração da medida. A única diferenciação, neste caso, foi feita pelo próprio 

legislador, tomando por base as modalidades dos atos ilícitos praticados.  

4.2 A RESPONSABILIDADE DO AGENTE PÚBLICO E A INDEPENDÊNCIA DAS 

INSTÂNCIAS CIVIL, PENAL E ADMINISTRATIVA. 

A responsabilidade do agente público sempre será subjetiva, diante da 

exigência do dolo e da culpa para a caracterização do ato ímprobo. Os agentes públicos 

que praticam, no exercício das funções estatais, condutas violadoras do Direito, estão 

sujeitos à aplicação das mais diversas formas de punição. 

No ordenamento jurídico brasileiro as sanções civis, penais e administrativas 

são cumuláveis podendo o mesmo ato ensejar a responsabilização do infrator nessas 

três instâncias desde que tal conduta possa enquadrar-se em cada uma delas. As três 

instâncias distintas compõem a denominada tríplice responsabilidade do agente público. 
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A responsabilidade do agente público, por atos praticados em razão do 

exercício do cargo, função, mandato ou emprego, é civil e político-administrativa. Essa 

responsabilidade é oriunda da Administração, dos chefes de Poder Executivo 

(Presidente, Governador, Prefeito, Interventor e de seus suplentes); ou seja, dos que 

exercem “a direção superior da administração” e que, não tendo superior hierárquico, 

não estão sujeitos à responsabilidade disciplinar.  

Já na hipótese de infração de natureza funcional, o poder público poderá 

instaurar um processo administrativo que, em caso de condenação do agente, resulta 

na fixação de sanções relacionadas ao cargo público, como advertência, suspensão e 

ate demissão do servidor. Poderá ainda, a aplicação das sanções decorrentes da 

prática de ato de improbidade administrativa ocorre em processo judicial autônomo em 

relação às demais esferas de responsabilização.  

Nos casos em que o agente público realize atos que venham causar prejuízo 

patrimonial, pode ser proposta uma ação civil visando à reparação do dano. Sendo 

praticada conduta tipificada como crime, instaura-se um processo penal tendente a 

aplicação de sanções restritivas de liberdade. 

Portanto, pode-se observar que na apuração da improbidade administrativa 

as três esferas de verificação das responsabilidades atuam, em regra, independentes 

entre si, de modo que não existe entre elas uma interferência quanto aos resultados.  

Ainda no tocante à concomitância de instâncias administrativa, civil e penal, 

deve-se reforçar que muitos dos atos de improbidade podem corresponder a crimes 

definidos na legislação penal e as infrações administrativas definidas nos Estatutos dos 

Servidores Públicos.  

Assim, a sentença penal transitada em julgado, contendo decisão que negue 

categoricamente a existência do fato ou ato e sua autoria terá repercussão nas 

instâncias cível e administrativa, produzindo o efeito da res judicata (coisa julgada).  
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4.2.1 A responsabilidade de alguns agentes específicos: Chefes do Executivo e 

Membros da Magistratura e Ministério Público 

 

O Sistema Constitucional brasileiro distingue o regime de responsabilização 

dos agentes políticos do regime de responsabilidade dos agentes públicos, pois a 

Constituição não admite a concorrência entre dois regimes de responsabilidade político-

administrativa para os agentes políticos.  

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal - STF, passou a entender no 

julgamento da Reclamação Constitucional no 2.138 de 13-6-2007, que a Lei da 

Improbidade não se aplica aos agentes políticos quando a mesma conduta já for punida 

pela Lei dos Crimes de Responsabilidade no. 1.079/50.  

Tal entendimento do STF visa evitar a ocorrência do bis in idem,ou seja, 

punir duas vezes o agente político pelo mesmo ato ilícito. Além disso, a Lei no. 1.079/50 

é especial em relação aos agentes políticos, portanto, quando a conduta estiver 

tipificada nas suas leis, deve-se afastar a incidência da LIA. 

 Ressalta-se ainda, que para o STF devem ser exigidas duas condições 

simultâneas para que a LIA possa ser aplicada aos agentes políticos, quais sejam: o 

agente político deve estar expressamente incluído entre os puníveis pela Lei no. 

1.079/50, e a conduta precisa estar tipificada nas duas leis mencionadas acima. 

Portanto, os sujeitos da prática de crime de responsabilidade da Lei no. 

1.079/50 estão previstos em seus Arts. 2º e 74, quais sejam: 

 

Art. 2º Os crimes definidos nesta lei, ainda quando simplesmente tentados, são 
passíveis da pena de perda do cargo, com inabilitação, até cinco anos, para o 
exercício de qualquer função pública, imposta pelo Senado Federal nos 
processos contra o Presidente da República ou Ministros de Estado, contra os 
Ministros do Supremo Tribunal Federal ou contra o Procurador Geral da 
República. 
 
Art. 74. Constituem crimes de responsabilidade dos governadores dos Estados 
ou dos seus Secretários, quando por eles praticados, os atos definidos como 
crimes nesta lei. 
 

 
Desse modo, o Presidente da República, Ministros de Estado, Procurador 

Geral da República, Ministros do Supremo Tribunal Federal, Governador e Secretário, 
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são agentes políticos que não se submetem as penas da Lei de Improbidade, nas 

condições já mencionadas acima. 

No que concerne à sujeição de prefeitos e vereadores à Lei de Improbidade 

aplica-se o mesmo entendimento do STF. Dessa vez em relação ao Decreto – Lei no 

201/67, que define os crimes praticados por esses agentes políticos, incluindo o crime 

de responsabilidade.  

Os membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, que, por previsão 

legal específica, apenas se sujeitam à responsabilização por dolo não se lhes podendo 

aplicar a responsabilização civil por culpa grave, aplicável somente aos demais agentes 

político. Assim, o Art. 85 do Código de Processo Civil estabelece que “o órgão do 

Ministério Público será civilmente responsável quando, no exercício de suas funções, 

proceder como dolo e fraude”.  

O Juiz, além de responder por perdas e danos quando, no exercício de suas 

funções que proceder com dolo e fraude, também responderá quando recusar, omitir ou 

retardar, sem justo motivo, providencia que deva ordenar de oficio, ou a requerimento 

da parte, conforme preconiza o Art. 133, inciso II, do CPC. 
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5 ASPECTOS NORMATIVOS E DOUTRINÁRIOS DA CORRUPÇÃO PASSIVA NA LEI 

DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NOVAS DIRETRIZES A SEREM 

ADOTADAS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

A Lei nº 8. 429/92, conforme já mencionado, trata diretamente dos atos que 

configuram improbidade administrativa, nos seus Arts. 9º, 10 e 11, que, não constituem 

crime, mas pode corresponder ao mesmo, dependendo se a conduta ímproba praticada 

adequar-se a uma prescrição normativa de caráter penal, com respaldo constitucional  

no Art. 37, § 4º, da CRFB/88.  

Corrobora com esse entendimento,  Di Pietro (2005, p.702) aduzindo que “o 

ato de improbidade administrativa não é um crime, mas poderá coincidir com algum 

crime definido legalmente. Assim, não fica prejudicada ação penal cabível ao caso 

concreto”. 

 

5.1 DISTINÇÃO ENTRE O ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E O CRIME DE 

CORRUPÇÃO PASSIVA 

 

O ato de improbidade administrativa, quando praticado por servidor público, 

em razão de sua atividade pública, solicitando ou recebendo vantagem, ou, ainda, 

aceitando promessa de vantagem estando na função; ou estando fora da função; ou 

antes de assumir a função, acarretará na propositura do procedimento administrativo 

hábil a fim de se apurar a responsabilidade do agente, o que está previsto na legislação 

estatutária. 

Resta claro que a configuração do tipo não reivindica a precisa determinação 

de um ato de ofício, mas apenas que o agente público recebe vantagem em razão da 

função; qualquer comportamento que traduza o desvio de poder pode traduzir ato de 

corrupção, se derivado da retribuição privada. 

A corrupção passiva por sua vez é um instituto tipificado no Código Penal 

como um crime que se configura através da solicitação, aceitação ou recepção de 

vantagem, pelo agente público. Contudo, o crime não se referente apenas à sua 
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peculiar condição profissional, mas também ao fato de sua conduta vincular-se ao 

exercício funcional. 

A lei faz distinção entre o momento em que se encontra o sujeito ativo do 

crime quando este receber vantagem em razão dela, mas estando fora da função. 

Assim, pode ser que o agente público tenha a função, mas não a esteja exercendo (ex. 

férias); antes de assumir a função quando for nomeado, mas ainda não exercendo sua 

função. Ou, se for o caso, não tiver mais a função (exonerado, aposentado). Dessa 

forma, estará o agente praticando o crime de estelionato, por obter vantagem indevida, 

mediante simulação de uma condição que não mais possui.  

Em todas as hipóteses citadas, a característica em comum é que o agente 

público abusa da função usando-a irregularmente. Nesse passo, desvia a função de sua 

finalidade legal que é o interesse público, no dever de prestar contas à comunidade a 

que serve, ou a que deve servir, já que a atividade pública nada mais significa que 

prestação de serviços comunitários. 

É interessante observar que o ato de corrupção não significa, simplesmente, 

deslealdade funcional. Sua lealdade não tem como referencial o Estado-Administração 

ou, apenas, uma função pública. Seu compromisso é com a atividade pública que tem 

por destinatários o cidadão e a dignidade humana.  

 

5.2 DISTINÇÃO ENTRE CORRUPÇÃO PASSIVA E O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO 

 

A corrupção passiva é um crime praticado por funcionário público que atinge 

de forma direta, os princípios constitucionais da Administração Pública, principalmente 

no que tange à moralidade administrativa. O tipo penal prevê a punição daquele que 

solicita ou recebe, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da 

função ou antes de assumí-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceita 

promessa de tal vantagem.  

Acerca do enriquecimento ilícito, pode-se dizer que é um ato de improbidade 

gravíssimo que impede o bom funcionamento da administração pública e causa danos 

incalculáveis a toda a população, pois é um reflexo da prática reiterada de atos de 

corrupção. A tipificação foi incluída para punir servidores públicos que acumulem 
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patrimônio em padrão incompatível com sua remuneração ou outras fontes lícitas de 

renda.  

O Código Penal Brasileiro traz as figuras típicas da corrupção passiva (Art. 

317) e da corrupção ativa (Art. 333). Mas a corrupção que equivale à improbidade 

administrativa é mais ampla, devendo-se tomar por base não apenas a venalidade, mas 

toda forma de comprometimento dos princípios que informam a administração pública. 

Corrupção, nesse sentido, é deturpação, desvio.  

No que se refere ao enriquecimento ilícito ele está previsto na LIA, em seu 

Art. 9º e seus incisos, e sua sanção é meramente administrativa, como já foi explanado 

acima. Constitui um ato de improbidade administrativa descritos na lei também como 

ilícitos administrativos, passíveis de punição na esfera criminal, quando ocorrer à 

concomitância de instâncias. 

Atualmente, somente a corrupção passiva está tipificada na legislação Penal. 

O Art. 317 do Código Penal determina pena de 2 (dois) a 12 (doze) anos de prisão e 

multa para agentes públicos que recebam ou solicitem vantagem imprópria devido à 

realização das suas funções.  

 

5.3 COMBATE À CORRUPÇÃO ADMINISTRATIVA E OS MECANISMOS DE DEFESA 

DA MORALIDADE 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu como mecanismos de combate 

a corrupção administrativa, duas ações processuais de garantia fundamental para a 

defesa da moralidade, quais sejam: a ação popular e a ação de improbidade 

administrativa.  

Dessa forma, a Ação Popular encontra fundamento no Art. 5º, LXXIII, da CF, 

que dispõe: “qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular 

ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade 

administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, 

salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência”. 

No que concerne a Ação de Improbidade Administrativa ela está 

fundamentada no art. 37 §4º, da CF, onde aduz que: “os atos de improbidade 

administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, 
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a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista 

em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.  

Ressalta-se que a ação popular somente pode ser proposta pela pessoa 

física em pleno gozo de seus direitos políticos. Já a ação de improbidade administrativa 

só pode ser intentada pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada. 

Contudo, apesar de todas as leis instituídas e mecanismos de defesa criados 

com o único objetivo de impedir a corrupção, em todas as tuas formas, o caminhado 

para erradicação da improbidade administrativa está muito longe de se chegar ao ideal 

pretendido pela sociedade. 

É muito difícil punir a corrupção administrativa, uma vez que para provar o 

ato ilícito é necessário ficar configurado todos os elementos caracterizadores da 

improbidade administrativa. 

O que se percebe é que para alcançar a diminuição da corrupção 

administrativa é necessário um processo de conscientização da própria sociedade, 

onde nela ocorra a intolerância a qualquer tipo de ato ilícito. Talvez, dessa forma, inicie-

se um processo de redução da impunidade.  

Além disso, o tema estudado demanda de novos investimentos para obter 

resultados mais eficientes, como também se deve buscar a eficácia dos instrumentos já 

disponíveis, o que faz lembrar que o combate à corrupção é um dos muitos objetivos 

que estão postos diante do Estado.  

Dessa forma, a inibição à corrupção administrativa deve ter início no 

aprimoramento do trabalho dos agentes públicos que estão encarregados de reprimir a 

improbidade administrativa. Ademais, está ao alcance dos operadores do direito, 

principalmente, dos Magistrados e dos membros do Ministério Público, a eficiência do 

seu trabalho, respeitados os direitos e as garantias constitucionais dos eventuais 

imputados. 
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Quadro 2- Combate À Corrupção Administrativa e os mecanismos de defesa da 
moralidade 

COMBATE À CORRUPÇÃO ADMINISTRATIVA E OS MECANISMOS DE DEFESA DA 

MORALIDADE 

Ação Civil Pública 

Ação Popular  

Ação de Improbidade Administrativa 

Processo Administrativo Disciplinar –PAD (8.112, de 11 de dezembro de 1990) 

Termo de Ajustamento de Conduta – TAC 
 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

5.4 TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC 

 

O TAC é uma espécie de acordo entre a administração e os administrados 

(agentes regulados) e tem como objetivo principal a adequação das condutas 

irregulares praticadas pelos agentes, que ensejam no descumprimento de obrigações 

previstas na legislação, regulamentação e instrumentos contratuais aplicáveis e, muitas 

vezes, estabelece obrigações alternativas à imposição de penalidades no âmbito de 

processos administrativos sancionadores.  

Esse instrumento é um meio alternativo de solução extrajudicial de conflitos 

que possui natureza bilateral e consensual, tornando-se uma declaração feita 

unicamente pelo compromissário, o qual declara que cumprirá com as obrigações 

estipuladas no documento.  

Assim, o órgão público compromitente não pode compelir materialmente o 

compromissário, sem prévio ingresso na via judicial, uma vez que o mesmo não tem 

executoriedade. 

Nesse sentido, não existe obrigação pelo compromitente ao estabelecer o 

dever de fiscalizar o cumprimento do TAC, tendo em vista que o dever de fiscalizar 

decorre do poder da Administração. Justamente por ser uma forma de acordo, o TAC 

restringe-se àqueles casos que envolvem direitos disponíveis. 
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5.5 A NOVA PERSPECTIVA BRASILEIRA 

 

Recentemente, foi instituído o Projeto de Lei do Senado (PLS) 35/2015 que 

tramitará na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) em caráter 

terminativo, estabelecendo que enriquecimento ilícito possa ser considerado crime. O 

texto prevê reclusão de dois a cinco anos, além do confisco dos bens, e a possibilidade 

de aumento da pena em até dois terços se o funcionário público, embora não figurando 

como proprietário dos bens, deles fizer uso. 

Visando obter mais uma ferramenta de combate a corrupção, o projeto altera 

o Código Penal (Decreto-Lei 2.848/1940) para prever, dentro do item de corrupção 

passiva, o fato de o funcionário público possuir, manter ou adquirir bens ou valores de 

qualquer natureza, incompatíveis com sua evolução patrimonial ou com a renda que 

auferir em razão de seu cargo, emprego, função pública ou mandato eletivo.  

O referido projeto tende a se tornar o novo mecanismo de defesa do 

patrimônio público, uma vez que o enriquecimento ilícito configure apenas como ilícito 

civil e administrativo, conforme prevê a Lei de Improbidade Administrativa (Lei 

8.429/1992). E a proposta de inclusão a tipificação penal, busca dar maior proteção à 

administração pública, vez que se mostra adequada e proporcional à gravidade desse 

comportamento.  

Obviamente a tipificação do enriquecimento ilícito como crime irá inibir a sua 

ocorrência. Assim como, preservará os princípios Constitucionais respaldados na 

moralidade, honestidade e integridade administrativa que deve existir no poder público e 

ser demonstrada por seus servidores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A introdução da palavra corrupção no estudo da improbidade administrativa 

teve o objetivo de demonstrar a importância do combate aos atos ilegais dos agentes 

públicos ao tempo em que mesmo quando não se cogitava da utilização da expressão 

improbidade administrativa já existia tipificado no Código Penal o crime de corrupção 

passiva (Art.317). 

A corrupção administrativa ou improbidade administrativa já vem sendo 

observada e estudada há algum tempo no Brasil. O descumprimento da lei repercute na 

administração pública brasileira, criando um ambiente que facilita o desrespeito aos 

princípios que devem nortear a atuação do agente a serviço do Estado.  

Assim é que o Código Penal estipulou pena privativa de liberdade ao 

funcionário público que solicite ou receba, para si ou para outrem, direta ou 

indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, 

vantagem indevida, ou aceita promessa de tal vantagem. 

Corroborando com o previsto no Art. 9º e inciso I da Lei de Improbidade 

Administrativa quando dispõe que:  

 
Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito 
auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de 
cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no 
art. 1° desta lei, e notadamente: 
I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer 
outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, 
gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa 
ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do 
agente público; 

 

Vislumbra-se é o enriquecimento ilícito seja incluído na legislação penal 

brasileira para punir servidores públicos que acumulem patrimônio em padrão 

incompatível com sua remuneração ou outras fontes lícitas de renda. Que seja tipificado 

o delito ocorrendo aplicação de pena de reclusão, além do confisco dos bens e valores. 

É imperioso criminalizar a conduta do funcionário público que enriquece à 

custa de sua função pública. Além das leis e normas constitucionais já previstas é 

fundamental tipificar o crime de enriquecimento ilícito para avançar no combate à 

corrupção com efetividade. 
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Nos crimes contra administração, o conceito de agente público serve a 

pessoa que exerça qualquer cargo, emprego ou função pública, em qualquer nível ou 

Poder, inclusive para quem exerce atividade de forma temporária ou cargo eletivo. 

 Ademais, a observância ao princípio da moralidade pública é essencial para 

garantir o combate às praticas corruptas, bem como proporcionar ao cidadão a 

satisfação de suas necessidades básicas, garantidas pelo Estado Social e Democrático 

de Direito. 

A corrupção é um crime que acontece às escondidas. Quem compra 

(corrupção ativa) um funcionário público e quem se deixa comprar (corrupção passiva) 

precisa ser penalizado de forma eficaz, para que esse tipo de conduta seja plenamente 

inexistente no ambiente da Administração Pública. 

Contudo, combater a corrupção não significa somente editar novas leis: mais 

do que isso, é preciso educar a população, para que esta exija dos agentes públicos 

uma atuação que reflita os padrões éticos e morais predominantes. A tolerância às 

práticas corruptas incentiva e alimenta o sentimento de impunidade dos agentes 

ímprobos, ou seja, facilita a atividade desonesta. 

A corrupção foi construída de tal modo que a sociedade passou a tolerá-la 

como prática comum e isso tornar-se um atrativo para pessoas oportunistas e sem 

compromisso algum com a moral e a ética. Somente quando toda a sociedade brasileira 

se conscientizar que a ética e a moralidade representam princípios que regem e 

fundamentam essa sociedade, ocorrerá a verdadeira efetivação do pretendido Estado 

Social e Democrático de Direito. 
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ANEXO 
 

 

 

PROJETO DE LEI DO 

SENADO Nº 35, DE 

2015 

Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940 – Código Penal – para prever o 

crime de enriquecimento ilícito. 

 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal –, passa a 

viger acrescido do seguinte art. 317-A: 

“Enriquecimento ilícito 

Art. 317-A. Possuir, manter ou adquirir, o funcionário público, bens ou valores de 

qualquer natureza, incompatíveis com sua evolução patrimonial ou com a renda que 

auferir em razão de seu cargo, emprego, função pública ou mandato eletivo. 

Pena – reclusão, de dois a cinco anos, além do confisco dos bens, se o fato não 

constituir elemento de outro crime mais grave. 

Parágrafo único. As penas serão aumentadas de metade a dois terços se o 

funcionário público, embora não figurando  como proprietário ou possuidor dos bens 
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ou valores, deles faça uso, injustificadamente, de modo tal que permita atribuir-lhe sua 

efetiva posse ou propriedade.” 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

JUSTIFICAÇÃO 

A cada dia são mais frequentes os casos de enriquecimento ilícito 

envolvendo agentes públicos, servidores ou não, que auferem vantagens indevidas 

em razão do mandato, cargo, emprego ou função, seja em órgãos da administração 

direta, seja na administração indireta ou fundacional de qualquer dos poderes. 

Ocorre que essa conduta, embora figure como ilícito civil e 

administrativo, conforme prevê a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 - Lei de 

Improbidade Administrativa, não constitui crime. Ora, o enriquecimento ilícito é um 

comportamento gravíssimo, que impede o bom funcionamento da administração 

pública e causa danos incalculáveis a toda a população, pois é um reflexo da prática 

reiterada de atos de corrupção. Dada a gravidade desse comportamento, a 

utilização do direito penal para impedir a sua ocorrência mostra-se adequada e 

proporcional. 

Não é demais lembrar que o Brasil ratificou a Convenção 

Interamericana Contra a Corrupção, firmada em Caracas, Venezuela, no ano de 

1996, bem como a Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção, firmada em 

Mérida, México, no ano de 2003, ambas devidamente aprovadas pelo Congresso 

Nacional, nas quais se comprometeu a adotar medidas legislativas para tipificar 

criminalmente o enriquecimento ilícito, entendido como o aumento injustificado e 

significativo do patrimônio de um funcionário público. 

A presente proposição, portanto, além de dar efetividade aos 

compromissos firmados em nível internacional, visa conferir maior proteção à 

Administração Pública, salvaguardando-a de atos de corrupção. Visa resgatar a 

imagem de honestidade e integridade que deve existir no poder público e ser 

demonstrada por seus servidores. Enfim, visa acabar com a impunidade que hoje 

impera em nosso País. 



 59 

Certos de que a inovação legislativa ora proposta contribuirá para o 

aperfeiçoamento da nossa legislação penal, conclamamos os nobres Senadores e 

Senadoras a aprovarem a presente proposição. 

Sala das Sessões, 

Senador HUMBERTO COSTA 

 

LEGISLAÇÃO CITADA 

 

DECRETO-LEI No 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940. 
 

Código Penal. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,  usando  da  atribuição  que  lhe  confere  o  art. 

180 da Constituição, decreta a seguinte Lei: 

 

TÍTULO XI 
DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA CAPÍTULO I 

DOS CRIMES 

PRATICADOS POR 

FUNCIONÁRIO PÚBLICO 

CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL 

 

Corrupção passiva 

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, 

ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem 

indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: 
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Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 

10.763, de 12.11.2003) 

 

§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou 

promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o 

pratica infringindo dever funcional. 

§ 2º - Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com 

infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem: 

 

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa. 

LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 

1992. 
 

Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos 

agentes públicos nos casos de 

enriquecimento ilícito no exercício de 

mandato, cargo, emprego ou função na 

administração pública direta, indireta ou 

fundacional e dá outras providências. 
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte lei: 

 

CAPÍTULO I 

Das Disposições Gerais 

 

Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou 

não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa 

incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o 

erário haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou 

da receita anual, serão punidos na forma desta lei. 

 

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

improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, 

benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público bem como daquelas para 

cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 

cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, a 

sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. 

 

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. 

 

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

sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou 

dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. 
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Art. 4° Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar 

pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e 

publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos. 

 

Art. 5° Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou 

culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. 

 

Art. 6° No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro 

beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. 

 

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar 

enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito 

representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado 

 

 Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo 

recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o 

acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. 

 

Art. 8° O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou  se enriquecer 

ilicitamente está sujeito às cominações desta lei até o limite do valor da herança. 

 

CAPÍTULO II 

Dos Atos de Improbidade Administrativa 

 

Seção I 
Dos Atos de Improbidade Administrativa que Importam Enriquecimento Ilícito 

 

Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito 

auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de 
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cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° 

desta lei, e notadamente: 

I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou 
qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, 
percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, 
que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições 
do agente público; 

II - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a 
aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços 
pelas entidades referidas no art. 1° por preço superior ao valor de mercado; 

 
 

III - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a 
alienação, permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por 
ente estatal por preço inferior ao valor de mercado; 

IV - utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, 
equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de 
qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de 
servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades; 

V - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, 
para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de 
narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou 
aceitar promessa de tal vantagem; 

VI - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, 
para fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou 
qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou 
característica de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades 
mencionadas no art. 1º desta lei; 

VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego 
ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à 
evolução do patrimônio ou à renda do agente público; 

VIII - aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou 
assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de 
ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente 
público, durante a atividade; 

IX - perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou 
aplicação de verba pública de qualquer natureza; 

X - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou 
indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja 
obrigado; 

XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, 
verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no 
art. 1° desta lei; 

XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores 
integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei. 
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Seção II 
Dos Atos de Improbidade Administrativa que Causam Prejuízo ao Erário 

 

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

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

desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das 

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

I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao 
patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores 
integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei; 

II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize 
bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades 
mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância das formalidades legais ou 
regulamentares aplicáveis à espécie; 

 
III - doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda 

que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do 
patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem 
observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie; 

IV - permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem 
integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas no art. 1º desta lei, ou 
ainda a prestação de serviço por parte delas, por preço inferior ao de mercado; 

V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço 
por preço superior ao de mercado; 

VI - realizar operação financeira sem observância das normas legais e 
regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea; 

VII - conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das 
formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; 

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente; 
(Vide Lei nº 13.019, de 2014) (Vigência) 

IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou 
regulamento; 

X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no 
que diz respeito à conservação do patrimônio público; 

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas 
pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular; 

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente; 
XIII - permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, 

máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à 
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disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o 
trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas 
entidades. 

XIV – celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação 
de serviços públicos por meio da gestão associada sem observar as formalidades 
previstas na lei; (Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005) 

XV – celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia 
dotação orçamentária, ou sem  observar  as  formalidades  previstas  na  lei.  
(Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005) 

XVI a XXI - (Vide Lei nº 13.019, de 2014) (Vigência) 
 

Seção III 
Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os 

Princípios da Administração Pública 

 

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

administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 

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

 

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso 
daquele previsto, na regra de competência; 

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

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e 
que deva permanecer em segredo; 

IV - negar publicidade aos atos oficiais; 
V - frustrar a licitude de concurso público; 
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-

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

respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de 
afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. 

VIII - XVI a XXI - (Vide Lei nº 13.019, de 2014) (Vigência) 

CAPÍTULO III 

Das Penas 

 

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na 

legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às 
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seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de 

acordo com a gravidade do fato:        (Redação dada pela Lei nº 12.120, de 2009). 

 

I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos 
ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda 
da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento 
de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de 
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos; 

II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos 
bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta 
circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a 
oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição 
de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos; III - na hipótese do art. 11, 
ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão 
dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem 
vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar 
com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 
sócio 
majoritário, pelo prazo de três anos. 

 

Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a 

extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. 

 

CAPÍTULO IV 

Da Declaração de 

Bens 

 

Art. 13. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à 

apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio  

privado, 
 

a fim de ser arquivada no serviço de pessoal 
competente. (Regulamento) (Regulamento)     
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§ 1° A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, 

ações, e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizado no País 

ou no exterior, e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do 

cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a 

dependência econômica do declarante, excluídos apenas os objetos e utensílios de 

uso doméstico. 

§ 2º A declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que o agente 

público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função. 

§ 3º Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo de 

outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração dos 

bens, dentro do prazo determinado, ou que a prestar falsa. 

§ 4º O declarante, a seu critério, poderá entregar cópia da declaração anual de 

bens apresentada à Delegacia da Receita Federal na conformidade da legislação 

do Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza, com as necessárias 

atualizações, para suprir a exigência contida no caput e no § 2° deste artigo . 

 

CAPÍTULO V 

Do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial 

 

Art. 14. Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente 

para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de 

improbidade. 

 

§ 1º A representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá a 

qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação 

das provas de que tenha conhecimento. 

§ 2º A autoridade administrativa rejeitará a representação, em despacho 

fundamentado, se esta não contiver as formalidades estabelecidas no § 1º deste 

artigo. A rejeição não impede a representação ao Ministério Público, nos termos do 

art. 22 desta lei. 
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§ 3º Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata 

apuração dos fatos que, em se tratando de servidores federais, será processada na 

forma prevista nos arts. 148 a 182 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 

e, em se tratando de servidor militar, de acordo com os respectivos regulamentos 

disciplinares. 

Art. 15. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao 

Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para 

apurar a prática de ato de improbidade. 

 

Parágrafo único. O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a 

requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo. 

 

Art. 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao 

Ministério Público ou à procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a 

decretação do seqüestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido 

ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. 

§ 1º O pedido de seqüestro será processado de acordo com o disposto nos 

arts. 

822 e 825 do Código de Processo Civil 

§ 2° Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o 

bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras 

mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados 

internacionais. 

 

Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério 

Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da 

medida cautelar. 

§ 1º É vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações de que trata o 

caput. 

§ 2º A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessárias à 

complementação do ressarcimento do patrimônio público. 
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§ 3o No caso de a ação principal ter sido proposta pelo Ministério Público, 
aplica- se, no que couber, o disposto no § 3o do art. 6o da Lei no 4.717, de 29 de 
junho de 1965.         (Redação dada pela Lei nº 9.366, de 1996) 
§ 4º O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará 

obrigatoriamente, como fiscal da lei, sob pena de nulidade. 

§ 5o A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações 
posteriormente intentadas que possuam  a  mesma  causa  de  pedir  ou  o  mesmo 
objeto.       (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001) 
§ 6o A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios 
suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da 
impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação 
vigente, inclusive as disposições inscritas nos arts. 16  a  18  do  Código  de Processo 
Civil.        (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001) 
§ 7o Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a 
notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser 
instruída com documentos e justificações, dentro  do  prazo  de  quinze  dias.  (Incluído  
pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001) 
§ 8o Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão 
fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, 
da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.225-45, de 2001) 

§ 9o  Recebida  a  petição  inicial,  será  o  réu  citado  para   apresentar 
contestação.       (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001) 

§ 10.  Da  decisão  que  receber  a  petição  inicial,  caberá  agravo   de 
instrumento.       (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001) 
§ 11. Em qualquer fase do processo, reconhecida a inadequação da ação de 

improbidade, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito. (Incluído pela 

Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001) 

§ 12. Aplica-se aos depoimentos ou inquirições realizadas nos processos 
regidos por  esta  Lei  o  disposto  no  art.  221, caput e   §   1o,   do   Código   de   
Processo Penal.       (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001) 

Art. 18. A sentença que julgar procedente ação civil de reparação de dano ou 

decretar a perda dos bens havidos ilicitamente determinará o pagamento ou a 

reversão dos bens, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo 

ilícito. 

 

CAPÍTULO VI 

Das Disposições Penais 
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Art. 19. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente 

público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. 

Pena: detenção de seis a dez meses e multa. 

Parágrafo único. Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o 

denunciado pelos danos materiais, morais ou à imagem que houver provocado. 

Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se 

efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. 

Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar 

o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem 

prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução 

processual. 

Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei 

independe: 

 

I - da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à 
pena de ressarcimento; (Redação dada pela Lei nº 12.120, de 2009). 

II - da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou 
pelo Tribunal ou Conselho de Contas. 

 

Art. 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei, o Ministério Público, de ofício, a 

requerimento de autoridade administrativa ou mediante representação formulada 

de acordo com o disposto no art. 14, poderá requisitar a instauração de inquérito 

policial ou procedimento administrativo. 

 

 

CAPÍTULO VII 

Da Prescrição 

 

Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem 

ser propostas: 

I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em 
comissão ou de função de confiança; 
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II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas 
disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de 
exercício de cargo efetivo ou emprego. 

 

CAPÍTULO VIII 

Das Disposições Finais 

 

Art. 24. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

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

dezembro de 1958 e demais disposições em contrário. 

 

Rio de Janeiro, 2 de junho de 1992; 171° da Independência e 104° da 

República. 
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