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RESUMO 
 
 

O presente trabalho analisará a Lei nº 8.429/92 e o contexto histórico em que foi 
criada, discutindo os pontos positivos de sua criação bem como eventuais falhas, 
tratando, consequentemente, sobre os pontos suscetíveis de reforma. Inicialmente, 
será abordada a legitimidade ativa para ajuizamento da ação de improbidade 
administrativa, no tocante à ampliação, manutenção ou restrição do rol de legitimados. 
Em seguida, a possibilidade de ampliação do conceito de agente público será objeto 
de discussão da legitimidade passiva. Posteriormente, será abordada a gradação das 
sanções aplicáveis, comparando atos de menor lesividade a atos ímprobos com maior 
danosidade e reprovação social. Será abordada, então, a possibilidade de 
condenação por improbidade administrativa na modalidade culposa, bem como a 
possível aplicação do princípio da insignificância à conduta praticada e a realização 
de acordo, transação ou conciliação na ação de improbidade administrativa. Por fim, 
serão estudados os limites e possibilidades de alteração da Lei de Improbidade 
Administrativa para o seu aprimoramento. 
 
Palavras-chave: Improbidade Administrativa. Lei 8.429/92. Reforma. Legitimados. 
Sanções. Princípio da insignificância. Acordo. Transação. Conciliação. 
  



 

 

ABSTRACT 
 
The present work will analyze Law nº 8.429/92 and the historical context in which it 
was created, discussing the positive aspects of its creation as well as eventual failures, 
dealing, consequently, about the points susceptible of reform. Initially, it will be 
approached the active legitimacy for filing the action of administrative improbity, 
regarding the extension, maintenance or restriction of the legitimized role. Then, the 
possibility of expanding the concept of public agent will be the subject of discussion of 
passive legitimacy. Subsequently, it will be approached the gradation of the applicable 
sanctions, comparing acts of lesser lesivity to impotent acts with greater damage and 
social disapproval. The possibility of conviction for administrative impropriety in the 
guilty manner will be addressed, as well as the possible application of the principle of 
insignificance to the conduct practiced and the accomplishment of agreement, 
transaction or conciliation in the action of administrative improbity. Finally, the limits 
and possibilities of altering the Law of Administrative Improbability will be studied for 
its improvement. 
 
Key words: Administrative improbity. Law 8.429 / 92. Reform. Legitimized. Sanctions. 
Principle of insignificance. Agreement. Transaction. Conciliation. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O presente estudo tem por finalidade estudar a Lei de Improbidade 

Administrativa desde a sua criação, analisando a sua aplicabilidade a partir de 

mudanças no entendimento dos Tribunais Superiores, bem como a partir alterações 

legislativas já efetivadas e de novas propostas hoje em trâmite na Câmara dos 

Deputados. 

Ao mesmo tempo, serão abordados pontos da lei passíveis de alteração, com 

aprofundamento doutrinário para justificar os levantamentos feitos, sempre em 

consonância com o texto constitucional.  

É perceptível que o Brasil tem, há tempos, considerável desconfiança da 

população para com os administradores públicos, algo que ocorre porque uma 

corrupção institucionalizada parece se enraizar no Estado em proporção maior do que 

tem sido combatida. Somado a isso, passamos por fortes momentos de crise ética e 

moral. 

O Índice de Percepção da Corrupção da Transparência Internacional1, em 

2018, indicou a 105ª colocação do Brasil em um ranking de 180 países avaliados, 

ficando ao lado de países como Egito, Costa do Marfim, Timor Leste e Peru. Em 2012, 

ocupávamos a 96ª posição e, desde 2016, esta é a 3ª queda consecutiva no ranking.  

De tais dados é possível perceber que tal problema corrupção está longe de ser 

superado no Brasil. 

A corrupção, como se sabe, busca aumentar os lucros tanto do agente estatal 

quanto do particular, garantindo o interesse privado em detrimento do interesse 

público. 

O envolvimento não somente dos nossos administradores como também de 

terceiros que utilizam da máquina estatal para benefício próprio em detrimento do 

melhor interesse público, somado a um Poder Judiciário sobrecarregado e lento, gera 

à população uma sensação de impunidade.  

A habitualidade, ainda, com que são noticiadas práticas de corrupção e 

descaso com a coisa pública, por sua vez, causam a impressão que tais condutas não 

                                                 
1 Índice de percepção da corrupção 2018. http://ipc2018.transparenciainternacional.org.br/. Acesso 
em 01 de maio de 2019. 

http://ipc2018.transparenciainternacional.org.br/
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são tão graves e, ainda, comuns, pois observa-se a reiteração dessas práticas em um 

ciclo vicioso.  

A mudança comportamental da nossa sociedade é parte fundamental para a 

cessação de tais atos, tendo em vista que os administradores públicos são, em regra, 

retrato da população e de sua forma de agir e pensar. Aliado a isso, temos o elemento 

sancionatório da norma jurídica como meio de fazer os indivíduos cumprirem as leis. 

No entanto, tais normas devem acompanhar as constantes transformações 

da sociedade para manter sua efetividade, algo que deve ser observado de perto pelo 

Poder Público. 

No caso do instituto da improbidade administrativa, podemos noticiar a 

atuação do Poder Judiciário no controle de constitucionalidade, por exemplo, exercido 

pelo Supremo Tribunal Federal, como no caso da ADI nº 5.980, ajuizada alegando a 

inconstitucionalidade do art. 17, §1º da LIA, que veda a realização de acordo, 

transações ou conciliações nas ações de improbidade administrativa. 

Ainda no âmbito do STF, será estudado o julgamento da Reclamação nº 2138, 

que tratou sobre a sujeição de agentes políticos às sanções da LIA e cujo 

entendimento da maioria foi pela não aplicação da LIA a Ministros de Estado, que 

deveriam responder somente com base na Lei nº 1.079/50. Tal entendimento não se 

manteve, porém, ao passo que veremos que no julgamento do Agravo Regimental na 

Petição nº 3.240/DF o Supremo Tribunal Federal inovou em seu juízo. Trata-se, no 

entanto, de hermenêutica jurídica, por meio da qual não é possível alteração 

legislativa.  

A atuação do Poder Legislativo, no entanto, permite a adequação de fato das 

normas às mudanças sociais. Como objeto de estudo, veremos o Projeto de Lei nº 

10.887/2018, que busca alterar em diversos pontos a Lei de Improbidade 

Administrativa, mas que no presente trabalho foi analisada a sua proposta de deixar 

de prever a modalidade culposa dos atos de improbidade administrativa que ensejam 

prejuízo ao erário. 

Será abordada também a tramitação na Câmara dos Deputados do Projeto 

de Lei nº 99/2019, cuja proposta é pela ampliação do conceito de agente público e a 

possibilidade de responsabilização de pessoas jurídicas por atos de improbidade 

administrativa, bem como o ajuizamento da respectiva ação de improbidade somente 

em face do particular, algo vedado pela atual redação da LIA. 
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Ao final do estudo sobre a atuação do Poder Legislativo, a recente alteração 

sofrida pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro será discutida quanto à 

sua possível utilização para futuras alterações da LIA, uma vez que os novos 

dispositivos daquela conflitam com o atual texto legal desta. 

Esclarece-se que os pontos sujeitos a alteração da Lei nº 8.429/92 serão 

discutidos a partir da análise de princípios constitucionais, visando a melhor 

aplicabilidade da Lei, seja mediante sua alteração ou não, adequando-a 

proporcionalmente a cada caso, evitando sua aplicação de forma genérica e arbitrária. 

Com isso, a nova redação da LINDB, o controle concentrado de 

constitucionalidade exercido pelo Supremo Tribunal Federal, o debate doutrinário e a 

jurisprudência serão utilizados no presente trabalho na tentativa de apresentar tais 

pontos, analisando também avanços e retrocessos após quase três décadas desde a 

criação da Lei de Improbidade Administrativa.  
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2 IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

 

2.1 CONCEITO 

 

Improbitate é um vocábulo latino, que pode ser traduzido como 

“desonestidade”. A expressão improbus administrator, por sua vez, significa 

“administrador desonesto”. 

O dispositivo constitucional não define improbidade administrativa e tampouco 

aponta os sujeitos passivos e ativos de tais condutas. O art. 37, §4º da Constituição2 

limitou-se a prever tal instituto, de forma que caberia a lei complementar regulamentá-

lo. Promulgou-se, então, a Lei nº 8.429/92, que apesar de descrever as condutas 

passíveis de sanção por aquela Lei, foi omissa ao também não conceituar 

improbidade administrativa. Dessa forma, coube à doutrina fazê-lo. 

Nas palavras de Marçal Justen Filho, a improbidade administrativa pode ser 

definida como a “ação ou omissão, no exercício da função pública, caracterizada por 

danosidade ou reprovabilidade extraordinárias, que acarreta a imposição de sanções 

civis, administrativas ou penais, de modo cumulativo ou não, tal como definido em 

lei”3. 

Márcio Fernando Elias Rosa, por sua vez, entende improbidade administrativa 

como o ato que afronta os princípios que norteiam a atuação administrativa e designa 

a chamada corrupção administrativa. Tecnicamente, trata-se de “fato jurídico 

decorrente de conduta humana, positiva ou negativa, de efeitos jurídicos 

involuntários”4. 

A improbidade administrativa também pode ser definida como lesão ao 

princípio da probidade administrativa. 

A probidade administrativa, por sua vez, é forma de moralidade administrativa 

que teve atenção especial da Constituição Federal de 1988, punindo o administrador 

ímprobo com sanções de caráter político e civil. Segundo José Afonso da Silva, o 

                                                 
2 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: § 4º Os atos de improbidade administrativa importarão 
a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o 
ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 
3 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Administrativo. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 
1124. 
4 ROSA, Márcio Fernando Elias. Direito Administrativo. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 218. 
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desrespeito à probidade administrativa é uma imoralidade qualificada pelo dano ao 

erário e correspondente vantagem ao ímprobo ou a outrem5. 

A proteção a tal princípio encontra-se, no texto constitucional, incialmente no 

art. 14, §9º6, ao ser prevista lei complementar que deverá estabelecer outros casos 

de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade 

administrativa. 

Posteriormente, no art. 15, V, a improbidade administrativa é prevista como 

causa de suspensão ou perda dos direitos políticos, nos termos do art. 37, §4º da 

Carta Magna. Neste, por sua vez, encontra-se disposto que os atos de improbidade 

administrativa importarão na suspensão dos direitos políticos, a perda da função 

pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação 

prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Por fim, é tratada a improbidade 

administrativa como crime de responsabilidade possível de ser praticado pelo 

Presidente da República previsto no art. 85, V da Constituição Federal7. 

Não se deve, no entanto, confundir improbidade administrativa com 

ilegalidade administrativa, ao passo que a primeira é qualificada pela desonestidade, 

pela má-fé, pela imoralidade e pelo descaso com a coisa pública, ou seja, caracteriza-

se pelo elemento subjetivo. 

Nota-se que a conduta ilícita do agente público, por si só, não é suficiente para 

que seja caracterizada a improbidade administrativa, uma vez que o objetivo da Lei nº 

8.429/92 não é punir o agente público inábil, mas sim aquele que age dotado de 

desonestidade. Por isso, o elemento subjetivo do dolo é exigido na conduta praticada, 

salvo nos casos de prejuízo ao erário, previsto no art. 108, em que a conduta culposa 

do servidor é bastante para que este sofra as sanções da LIA. 

 

2.2 A RESPONSABILIZAÇÃO POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

                                                 
5 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2001. 
p. 653. 
6 § 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a 
fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida 
pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder 
econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. 
7 Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a 

Constituição Federal e, especialmente, contra: V - a probidade na administração. 
8 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: [...] 
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A Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, §4º, prevê que os atos de 

improbidade administrativa importarão na suspensão dos direitos políticos, a perda da 

função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, devendo lei 

estabelecer a forma e gradação da aplicação das sanções. 

O servidor público pode ser responsabilizado em três instâncias distintas: na 

civil, visando a reparação de uma dano patrimonial causado ao Estado ou ao 

particular; na penal, quando o ato praticado encontra-se tipificado em lei como crime; 

e na administrativa, havendo a instauração de processo administrativo disciplinar em 

que, no caso de condenação do agente, poderá ser aplicada desde advertência até a 

demissão do servidor. 

Destas três instâncias, decorre uma quarta possibilidade de 

responsabilização do servidor: aquela aplicada com base na Lei de Improbidade 

Administrativa, que passará a ser tratada como LIA (Lei nº 8.429/92). 

Embora a improbidade administrativa possa gerar reflexos tanto na esfera 

criminal quanto na administrativa, ela possui natureza própria, sendo ela civil e 

política, pois pode implicar na suspensão dos direitos políticos, na indisponibilidade 

dos bens do condenado e no ressarcimento do dano causado ao erário9. 

Não obstante a improbidade administrativa seja vista como forma de 

responsabilização do servidor público que atua com má-fé no desempenho de suas 

funções, os particulares também podem figurar no polo passivo das ações de 

improbidade administrativa. 

Para que isso ocorra, o terceiro deve induzir ou concorrer para a prática do 

ato de improbidade ou dele se beneficiar, direta ou indiretamente, conforme prevê o 

art. 3º da LIA. O art. 8º da Lei 8.429/92 acrescenta mais uma hipótese de sujeição do 

particular às cominações da LIA, quando ele for sucessor daquele que praticar o ato 

de improbidade administrativa, devendo ser respeitado o limite da herança. 

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, no entanto, o particular não 

pode figurar isoladamente no polo passivo da ação de improbidade administrativa, 

devendo sempre figurar como corréu de um servidor público que tenha cometido o ato 

ímprobo. A 1ª Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.171.017 - PA, extinguiu a ação 

de improbidade administrativa ajuizada somente em face da Agropecuária Beira da 

                                                 
9 DI PIETRO, Mara Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 32. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 
1028. 
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Mata S/A e seus representantes legais por supostas irregularidades na aplicação de 

recursos do Fundo de Investimento da Amazônia – FINAM. O fundamento utilizado 

pelo Relator Ministro Sérgio Kukina foi que, analisando-se o artigo 3º da LIA, o 

particular somente será incurso nas sanções quando incutir no agente público o 

estado mental tendente à prática do ilícito, quando concorrer juntamente com o agente 

público para a prática do ato ou quando se beneficiar do ato ilícito praticado pelo 

agente público10. 

Observa-se, portanto, que as punições previstas pela LIA não são exclusivas 

ao servidor público, aplicando-se também ao particular, desde que este figure como 

corréu do agente estatal e sofra as sanções cabíveis à sua condição de particular. 

Há uma pessoa que não pode figurar como réu na ação de improbidade 

administrativa, no entanto. Trata-se da figura do Presidente da República, que 

responderá pelo crime contra a probidade administrativa previsto na Lei nº 1.079/50. 

Esta lei é também aplicável ainda aos Ministros de Estado, Ministros do Supremo 

Tribunal Federal, ao Procurador-Geral da República, Governadores e Secretários dos 

Estados, que poderão sofrer o duplo caráter sancionatório, submetendo-se tanto à 

responsabilização civil pelos atos de improbidade administrativa quanto à 

responsabilização político-administrativa por crimes de responsabilidade. 

 

3 TRANSFORMAÇÕES DA DISCIPLINA JURÍDICA DA IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA NO DIREITO BRASILEIRO 

 

A Constituição Federal de 1988 foi o primeiro texto constitucional brasileiro a 

tratar sobre os atos de improbidade administrativa. Não foi, no entanto, pioneira ao 

prever sanções para atos que ensejassem prejuízo à Fazenda Pública. 

O Decreto-lei nº 3.240, de 08/05/1941, sujeitava a sequestro os bens de 

pessoas indiciadas por crimes de que resultem prejuízo para a Fazenda Pública. 

Posteriormente, em 01/06/1957, foi promulgada Lei nº 3.164, conhecida como 

“Lei Pitombo – Godói Ilha”, conforme determinação do artigo 141, §31 da então 

Constituição Federal de 1946, prevendo sujeição a sequestro e a perda dos bens, em 

favor da Fazenda, adquiridos pelo servidor público por influência ou abuso de cargo 

                                                 
10 (REsp 1.171.017-PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/2/2014). 
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ou função pública, ou de emprego em entidade autárquica, em caso de 

enriquecimento ilícito. 

A Lei nº 3.502, de 21/01/1958, denominada “Lei Bilac Pinto”, promulgada sem 

revogar a lei anterior, passou a regular o sequestro e perdimento de bens no caso de 

enriquecimento ilícito por influência ou abuso do cargo ou função.  

A Constituição Federal de 1967, promulgada durante o governo militar, previa 

em seu art. 153, §11 (antes da EC nº 1/69 cuidava-se do art. 150, §11), lei que 

dispusesse sobre o perdimento de bens por danos causados o erário, ou no caso de 

enriquecimento ilícito no exercício do cargo, função ou emprego na Administração 

Pública direta ou indireta. 

Não foi, no entanto, promulgada nenhuma lei sobre a matéria e, com a 

recepção das Leis nº 3.164/57 e 3.502/58 pela Constituição Federal de 1967, ambas 

continuaram sendo aplicadas. 

Já após a redemocratização, a Constituição Cidadã, promulgada em outubro 

de 1988, previu em seu art. 37, §4º a criação de lei para regulamentar as sanções a 

serem aplicadas a atos de improbidade administrativa. 

Com isso, foi sancionada por Fernando Collor de Melo, em 02/06/1992, a Lei 

nº 8.429, que “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”. A LIA, no entanto, trata de 

outros três atos de improbidade administrativa. No entendimento de Di Pietro, melhor 

seria que do preâmbulo constasse referência à improbidade administrativa ou ao do 

dispositivo constitucional11. 

A década de 90, na qual foi promulgada a LIA, foi um período de grande 

conturbação política. Ainda em um momento de transição da ditadura militar para a 

redemocratização, o Brasil estava há quase 30 anos sem eleições diretas no país. O 

primeiro presidente eleito após a saída dos militares do poder foi Fernando Collor de 

Melo, em 1990, que se elegeu passando a imagem de político jovem, renovador, 

preocupado em combater os funcionários públicos com altos salários e empreender a 

modernização administrativa do Estado. 

No ano de 1992, dois anos após o início de seu mandato, começaram a surgir 

na imprensa brasileira denúncias de corrupção envolvendo a cúpula do governo, 

                                                 
11 DI PIETRO, Mara Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 32. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 
1025. 
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sendo que o principal marco dessas denúncias foi a entrevista concedida pelo irmão 

do presidente, Pedro Collor de Melo, à Revista Veja, de 19 de maio de 1992, na qual 

acusava Fernando Collor de ser cúmplice de diversos negócios misteriosos dirigidos 

por Paulo César Farias12.  

Foi então aberto o caminho legal para o processo de impeachment, após a 

Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados votar pela 

incriminação do então presidente da República, ao final da qual o plenário da Câmara 

dos Deputados aprovou a abertura do processo de afastamento de Fernando Collor, 

com 441 deputados federais votando pela sua saída do governo. 

Afastado para ser julgado pelo Senado Federal e substituído interinamente 

pelo então vice-presidente Itamar Franco, no dia 29 de dezembro de 1992 Collor 

enviou sua carta-renúncia. A medida, no entanto, restou inócua, ao passo que o 

Senado prosseguiu com seu julgamento, cassando seus direitos políticos por oito 

anos. 

 

4 SUJEITOS ATIVOS DA IMPROBIDADE EM SUAS CATEGORIAS 

 

Os sujeitos ativos dos atos de improbidade administrativa estão previstos logo 

no art. 1º, caput13, da respectiva lei. De acordo com o dispositivo, pode praticar atos 

de improbidade qualquer agente público, dotado da condição de servidor ou não. 

A definição de agente público, para efeitos da LIA, vem disposta no seu artigo 

2º, sendo todo aquele que exerça transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, 

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

vínculo, mandato, cargo, emprego ou função na administração direta, indireta ou 

fundacional de qualquer dos três Poderes, dos Estados, Municípios, Distrito Federal 

e Território, da empresa incorporada o 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. 

                                                 
12 COTRIM, Gilberto. História global. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 490. 
13 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. 
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Alexandre Santos de Aragão14 entende como agente público a pessoa física 

de quem os entes da Federação e as entidades da Administração Indireta se valem 

para manifestar a sua vontade no mundo jurídico e para executar seus atos materiais. 

As condutas praticas pelos agentes públicos seriam, portanto, condutas praticadas 

pela própria Administração Pública. 

Agente público é, pois, gênero com quatro espécies: agentes políticos, 

servidores públicos, militares e particulares em colaboração15. 

Nas palavras de José dos Santos Carvalho Filho16, são agentes políticos 

aqueles aos quais incumbe a execução das diretrizes traçadas pelo Poder Público, 

que desenham os destinos fundamentais do Estado e que criam estratégias políticas 

por eles consideradas necessárias para que o Estado atinja seus fins. 

A responsabilização dos agentes políticos por atos de improbidade 

administrativa nunca foi objeto de entendimento pacífico da jurisprudência e doutrina 

brasileira. 

O Supremo Tribunal Federal, em junho de 2007, julgou a Reclamação nº 

2.138, proposta pela União Federal contra o juízo da 14ª Vara do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região. O juízo havia recebido a denúncia contra o ex-ministro da 

Ciência e Tecnologia e à época chefe da Missão Diplomática Permanente junto à 

ONU, embaixador Ronaldo Sardemberg, condenando-o a ressarcir o erário público e 

suspendendo seus direitos políticos por oito anos devido à utilização indevida de 

aeronaves da Força Aérea Brasileira. 

A União sustentou em seu pedido que Ministros de Estado não se sujeitariam 

à Lei de Improbidade Administrativa, respondendo por crime de responsabilidade com 

base na Lei nº 1.079/50. Dessa forma, competiria ao Supremo Tribunal Federal o 

julgamento de Sardemberg. 

O então Ministro do STF Joaquim Barbosa, cujo voto acabou vencido, 

entendeu que não haveria impedimento à coexistência entre as normatividades da LIA 

e a referente à exigência de probidade destinada aos agentes políticos, motivo pelo 

qual a ação de improbidade administrativa deveria continuar em trâmite nas instâncias 

ordinárias. 

                                                 
14 ARAGÃO, Alexandre dos Santos. Curso de Direito Administrativo. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2013. p. 521. 
15 NOHARA, Irene Patrícia. Direito Administrativo. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 698. 
16 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 32 ed. São Paulo: Atlas, 
2018. p. 628. 
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A tese que prevaleceu, no entanto, foi a do Ministro Relator Nelson Jobim, que 

votou pela competência do STF, extinguindo a ação de improbidade administrativa. 

Tal posicionamento da Suprema Corte não se manteve, porém. O Plenário da 

Corte voltou a discutir a matéria em 2018, quando no julgamento do Agravo 

Regimental na Petição nº 3.240/DF, entendeu que os agentes políticos, com exceção 

do Presidente da República, sujeitam-se a um duplo regime sancionatório: civil, pela 

Lei de Improbidade Administrativa; e político-administrativa por crimes de 

responsabilidade. 

Outra questão levantada no julgamento foi acerca da extensão do foro por 

prerrogativa de função às ações de improbidade. O entendimento da Corte foi que o 

chamado “foro privilegiado” abarca somente as infrações penais e que apesar da 

gravidade das sanções previstas no art. 37, §4º da Constituição Federal, a ação de 

improbidade não se reveste de natureza penal. 

Dessa forma, apesar de recente a posição firmada pelo Supremo Tribunal 

Federal, definiu-se que agentes políticos, com exceção do Presidente da República, 

sujeitam-se à Lei de Improbidade Administrativa sem prejuízo à respectiva ação penal 

por eventual crime de responsabilidade. 

Entendemos que o recente posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal 

Federal acerca da possibilidade de dupla responsabilização é o correto. Isso pois a 

própria Constituição Federal, em seu art. 37, §4º, prevê que as sanções por atos de 

improbidade administrativa serão aplicadas sem prejuízo da ação penal cabível. Além 

disso, as sanções aplicáveis por meio da Lei nº 8.429/92 são mais abrangentes que 

as aplicáveis pela Lei nº 1.079/50, ao passo que esta somente condena o agente 

político à perda do cargo e à suspensão dos direitos políticos. 

A categoria seguinte é a dos servidores públicos. Marcio Pestana conceitua 

tais agentes como “as pessoas físicas que prestam serviços ao Estado e às pessoas 

jurídicas pertencentes à Administração Pública Indireta, com vínculo empregatício e 

cuja remuneração seja paga pelos cofres públicos”17. Estão compreendidos nesta 

espécie os servidores estatutários, os empregados públicos e os servidores 

temporários. 

Os servidores estatutários são aqueles ocupantes de cargos públicos e 

sujeitos a regime estatutário. Os empregados públicos, por sua vez, possuem vínculo 

                                                 
17 PESTANA, Miguel. Direito Administrativo Brasileiro. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 103. 
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com a Administração por meio da legislação trabalhista. Por fim, constituem servidores 

temporários aqueles contratados por tempo determinado para atender à necessidade 

temporária de excepcional interesse público18. 

O terceiro grupo compreendido na definição de agentes públicos são os 

militares. Sua definição encontra-se na Constituição Federal de 1988. À luz de seu 

art. 142, §3º, são militares os membros da Forças Armadas, grupo no qual estão 

compreendidos a Marinha, a Aeronáutica e o Exército brasileiros. 

Os Policiais Militares e os Corpos de Bombeiros Militares também são 

definidos como militares. Isso ocorre por previsão constitucional, que em seu art. 42, 

caput, denomina ambos os grupos como militares dos Estados, Distrito Federal e 

Territórios.  

Por fim, a última espécie de agente público é o particular em colaboração, que 

nas palavras de Fernanda Marinela, “são os agentes públicos que, sem perderem a 

qualidade de particulares, exercem função pública, com ou sem remuneração, ainda 

que ocasionalmente, independentemente do vínculo jurídico”19. 

 

5 CONDUTAS TIPIFICADAS NA LEI Nº 8.429/92 

 

Sabemos que não é qualquer ato que, por ensejar enriquecimento ilícito ou 

prejuízo ao erário, será necessariamente caracterizado como ato de improbidade 

administrativa. 

No entendimento de Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves20, o operador 

do Direito deve analisar a conduta praticada em cinco momentos para concluir se esta 

se identifica como ato de improbidade.  

Segundo os autores, no primeiro momento, deve ser verificada a 

incompatibilidade entre a conduta e os princípios que regem a atividade do Estado, 

com a inobservância do princípio da juridicidade. 

No segundo momento, então, será verificado o elemento volitivo do agente, o 

elemento subjetivo, ou seja, se ele agiu com dolo ou culpa. 

                                                 
18 DI PIETRO, Mara Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 32 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 683. 
19 MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 691. 
20 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 
2017, p. 446-449. 
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Posteriormente, no terceiro momento, deve ser verificado se a conduta gerou 

outros efeitos além de violar os princípios da Administração Pública, importando em 

modificação da tipificação legal que alcançará o ato e visando enquadrar a conduta 

aos artigos 9, 10, 10-A ou 11 da LIA. 

O quarto momento será aquele em que verificar-se-ão as características dos 

sujeitos ativo e passivo, em consonância com os artigos 1º e 2º da LIA, visando saber 

se será hipótese de aplicação da lei ou não. Identificado os quatro momentos até aqui, 

ter-se-á a chamada “improbidade formal”, na qual ocorreu a subsunção da conduta à 

tipologia legal. 

Por fim, no quinto momento, será utilizado o princípio da proporcionalidade 

para que o fato seja entendido, ou não, como ato de improbidade administrativa. Esta 

caracterizará então a “improbidade material”, na qual buscar-se-á afastar a aplicação 

desarrazoada da LIA. 

Os artigos 9 a 11 da LIA trazem os atos descritos como ímprobos e que devem 

ser reprimidos por aquela lei. A eles aplicam-se as sanções do art. 12, como a perda 

da função pública, o ressarcimento do dano causado, multa, suspensão dos direitos 

políticos, proibição de contratar com o Poder Público e a perda dos bens adquiridos 

ilicitamente, sendo esta última sanção inaplicável quando a conduta atentar somente 

contra os princípios da Administração Pública. 

A diferença na aplicação das respectivas sanções, no entanto, se verifica na 

hora de fixação da multa pecuniária e dos prazos de suspensão dos direitos políticos 

e proibição de contratar. 

No art. 9º estão descritas as condutas que importam enriquecimento ilícito, ou 

seja, aquelas em que o agente aufere qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida. 

Possui penas mais gravosas, como multa de até três vezes o valor do acréscimo 

patrimonial, a suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos e a proibição de 

contratar com o Poder Público por dez anos. 

No art. 10 foram inseridos os atos de improbidade administrativa que causam 

prejuízo ao erário por meio de ações ou omissões, sejam culposas ou dolosas. Com 

multa de até duas vezes o valor do dano, proibição de contratar com a Administração 

por cinco anos e a suspensão dos direitos políticos do agente de cinco a oito anos, 

mostram-se estas menos severas do que as aplicáveis ao dispositivo anterior. 

Inserido no ano de 2016, por meio da Lei Complementar nº 157, o art. 10-A 

prevê somente um ato de improbidade administrativa: a concessão ou aplicação 
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indevida de benefício tributário ou financeiro21. As penas aplicáveis são mais restritas 

que as dos demais artigos, uma vez que somente serão suspensos os direitos 

políticos de cinco a oito anos e aplicada multa de até três vezes o valor do benefício 

concedido. De sua leitura, verifica-se que, apesar de inserido em artigo próprio na LIA, 

trata-se de ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário. 

Por fim, temos no art. 11 os atos de improbidade por violação aos princípios 

da Administração Pública, cujas sanções são mais brandas que as dos demais 

dispositivos supracitados, podendo ser aplicada a suspensão dos direitos políticos de 

três a cinco anos, multa de até cem vezes o valor da última remuneração recebida 

pelo agente e a proibição de contratar com o Poder Público por três anos. 

Dois pontos merecem destaque da leitura dos artigos que positivam os atos 

de improbidade: o grau de reprimenda das sanções e a rigidez do legislador na hora 

de prever as penas aplicáveis. 

Observa-se que os atos de improbidade administrativa que ensejam 

enriquecimento ilícito do agente, dispostos no art. 9º, foram tratados como os mais 

ofensivos pelo legislador, aos quais foram previstas sanções mais severas. Em 

seguida, aos atos que causam prejuízo ao erário, insculpidos no art. 10, foram 

atribuídas sanções menos gravosas que as do dispositivo anterior, porém mais duras 

que as do artigo 11, dos atos que atentam contra os princípios da Administração. 

Quanto à rigidez do legislador na hora de determinar as penas a serem 

aplicadas aos atos de improbidade, apesar de ser assunto com tratamento em tópico 

específico mais adiante, merece comentários, por ora, que não foi conferido ao juiz a 

possibilidade de trabalhar com certa liberdade na hora de aplicação das sanções, o 

que traz questionamentos sobre a possibilidade de adaptar a aplicação das sanções 

previstas em busca de proporcionalidade. 

 

6 PONTOS CONTROVERTIDOS DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

 

O Direito deve ser determinado a partir da mutação sofrida pela sociedade 

sobre a qual ele é aplicado. 

                                                 
21 Art. 10-A.  Constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão para conceder, 
aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõem o caput e o § 1º do art. 8º-
A da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. 
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Uma lei que não se enquadre na realidade de determinado meio acaba por se 

tornar ineficaz, uma vez que deixa de ser aplicada. Tercio Sampaio Ferraz Junior 

entende que a eficácia social de uma norma se refere à possibilidade de produção 

concreta de efeitos, porque estão presentes as condições fáticas, dentre outros 

motivos, para a satisfação dos objetivos visados22. 

Por tal razão, cabe ao Poder Público acompanhar as mudanças constantes 

vivenciadas por nossa sociedade e, aliado a isso, perceber no ordenamento jurídico 

existente a necessidade de adaptação das leis já em vigor. 

 

6.1 LEGITIMIDADE ATIVA 

 

De acordo com o texto atual da Lei de Improbidade Administrativa, somente o 

Ministério Público e a pessoa jurídica interessada, representada esta por sua 

procuradoria, podem ajuizar ação civil de improbidade administrativa23. 

O principal ponto a discutir sobre a questão da legitimidade ativa é acerca da 

ampliação, manutenção ou restrição do rol de legitimados. 

Visando evitar que a lei seja utilizada para fins diversos do que a tutela do 

patrimônio público, o ressarcimento ao erário e a devida punição do agente ímprobo, 

a restrição do rol poderia ser considerada seria medida cabível. A ampliação do rol, 

por sua vez, buscaria garantir um maior controle e fiscalização da atuação dos 

administradores públicos. 

À luz do texto constitucional, resta claro que o Ministério Público não pode ser 

restrito da atribuição de promover a respectiva ação civil de improbidade 

administrativa. Isso pois, como defensor da ordem jurídica, impedi-lo de ajuizar as 

respectivas ações que visam a tutela do patrimônio público e a defesa dos interesses 

sociais seria flagrante prática inconstitucional. 

Remover, por sua vez, a advocacia pública do rol de legitimados talvez não 

seja a prática mais eficaz para garantir a melhor aplicabilidade da LIA. Embora não 

possua instrumentos requisitório-investigativos como o Ministério Público, a atuação 

                                                 
22 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2013. 
p. 171. 
23 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. 
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do ente lesado pode se fazer eficaz na busca pelo ressarcimento ao erário e por 

possuir maior contato com os órgãos de controle interno e externo. 

Ressalta-se que o Ministério Público, mesmo quando não integrar o polo ativo 

da ação, deve obrigatoriamente atuar como fiscal da lei, conforme traz o artigo 17, §4º 

da LIA. Com isso, eventual utilização da Lei nº 8.429/92 para fins estranhos aos 

previstos em lei, em especial possíveis perseguições políticas devido à natureza da 

ação de improbidade administrativa, seria observada pelo representante ministerial. 

A Ordem dos Advogados do Brasil, em discussão ocorrida na Câmara dos 

Deputados sobre a reforma da Lei de Improbidade Administrativa24, defendeu a 

ampliação do rol de legitimados também ao Conselho Federal da OAB e aos seus 

Conselhos Seccionais. Como argumento, justificou que a Ordem dos Advogados do 

Brasil possui status constitucional e legitimidade ativa para a propositura de ações 

constitucionais. 

De fato, cabe à OAB ajuizar tais ações, como ação civil pública visando a 

defesa de interesses difusos de caráter geral e coletivos individuais homogêneos. No 

Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, no seu art. 105, V, b25, tal 

previsão é expressa. 

O Supremo Tribunal Federal entendeu, no julgamento da ADI nº 3.026/DF26, 

que a OAB é um serviço público independente que não se submete ao controle da 

Administração, tampouco se vincula a qualquer de suas partes. Com isso, 

entendemos que conferir à entidade o manejo de uma ação punitiva e com sanções 

tão gravosas como a ação civil de improbidade administrativa pode não ser medida 

recomendável, pois como já citado, a ampliação demasiada do rol de legitimados 

ativos pode contribuir para a perseguição a eventuais adversários políticos devido à 

natureza jurídica da ação de improbidade. 

 

6.2 LEGITIMIDADE PASSIVA 

 

                                                 
24 Reforma da Lei de Improbidade Administrativa - 08/06/2018 - 09:37. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=n1zOpZZrkOw&t=577s>. Acesso em 10 de abril de 2019. 
25 Art. 105. Compete ao Conselho Seccional, além do previsto nos arts. 57 e 58 do Estatuto: V – ajuizar, 
após deliberação: b) ação civil pública, para defesa de interesses difusos de caráter geral e coletivos e 
individuais homogêneos. 
26 (ADI 3026, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2006, DJ 29-09-2006 
PP-00031 EMENT VOL-02249-03 PP-00478 RTJ VOL-00201-01 PP-00093). 

https://www.youtube.com/watch?v=n1zOpZZrkOw&t=577s
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Atualmente, a LIA prevê que, em regra, somente agentes públicos 

responderão por atos de improbidade administrativa.  

Por força do art. 3º da lei, no entanto, o particular que concorra ou induza para 

a prática do ato de improbidade ou que dele se beneficie também estará sujeito às 

sanções da Lei de Improbidade Administrativa. 

Conforme já mencionado em tópico anterior, somente pode o particular 

responder com base na LIA se figurar no polo passivo junto com um agente público, 

jamais sozinho. 

Já foi mencionada no estudo a decisão da 1ª Turma do STJ nos autos do 

REsp nº 1.171.017/PA, que extinguiu sem julgamento do mérito ação de improbidade 

por ilegitimidade passiva ad causam, uma vez que não figurava no polo passivo 

nenhum agente público. 

Consolidando o entendimento da Corte, a 2ª Turma do STJ, no REsp 

1.181.300/PA27, valeu-se do mesmo fundamento ao manter decisão que extinguiu 

sem o julgamento do mérito a ação de improbidade administrativa ajuizada somente 

contra os representantes legais da Natupalmi Indústria e Empreendimentos da 

Amazônia S/A. 

Foi elaborado, pelo Deputado Federal Rodrigo Agostinho, o Projeto de Lei nº 

99/2019, que busca ampliar o conceito de agente público da LIA. 

De acordo com a proposta, seria acrescido o parágrafo único ao art. 2º da lei, 

que permitiria o enquadramento na mesma lei de pessoa física ou jurídica que celebre 

contrato, convênio, termo de parceria, cooperação ou ajuste administrativo com o 

poder público. 

Em sua proposta, o parlamentar questiona como é possível não haver ato de 

improbidade administrativa se uma fundação exclusivamente privada receber 

recursos públicos para a construção de uma universidade, sob condição de oferecer 

um percentual de bolsas integrais. Alega não haver, nessa hipótese, agente público 

que tenha cometido o ato ímprobo e, portanto, deveria o particular responder sozinho. 

Em um primeiro momento, não parece interessante alteração legislativa que 

permita o ajuizamento da ação de improbidade somente contra particular que tenha 

se enriquecido ilicitamente ou causado prejuízo ao erário, bem como aumentar o 

conceito de agente público. 

                                                 
27 (REsp 1181300/PA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2010, 
DJe 24/09/2010) 
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Já fora discutido acima as sanções previstas pela Lei de Improbidade 

Administrativa. Destas, aparenta ser aplicável às pessoas jurídicas somente a pena 

de multa, ressarcimento ao erário, perda dos bens acrescidos ilicitamente ao 

patrimônio e a proibição de contratar com o Poder Público. No entanto, é possível 

buscar os mesmos fins por ações diversas, como, por exemplo, a ação civil pública, 

cujo objeto é a tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Não há 

como se falar também em aplicar as sanções de perda do cargo público e suspensão 

dos direitos políticos às pessoas jurídicas. 

 

6.3 APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA 

 

O princípio da insignificância tem como principal ideia a falta de preocupação 

do Direito com condutas que não lesem de forma expressiva o bem jurídico tutelado. 

Não se encontra positivado na legislação brasileira, com exceção do Direito Penal 

Militar, que aborda no art. 209, §6º do Código Penal Militar a lesão corporal 

levíssima28. 

É, pois, construção doutrinária e jurisprudencial, em especial sob a ótica da 

Justiça Penal. No entanto, tal ótica não será utilizada no presente estudo, uma vez 

que não se equiparam os atos de improbidade administrativa às infrações penais por 

não possuírem natureza criminal. 

Destaca-se que o bem jurídico protegido pela Lei de Improbidade 

Administrativa é, essencialmente, a moralidade administrativa. Atualmente, o princípio 

da insignificância, também denominado princípio da bagatela, não vem sendo 

admitido nas ações civis de improbidade administrativa. É pacífica a jurisprudência 

pátria nesse sentido, entendendo o Superior Tribunal de Justiça que não existe ofensa 

insignificante ao princípio da moralidade29. 

Qualquer dos atos de improbidade administrativa que ensejem 

enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário (art. 9º e 10 da LIA, respectivamente) 

consequentemente correspondem a algum dos atos de improbidade que atentam 

contra os princípios da administração pública, previstos no art. 11 da LIA. Dessa 

                                                 
28 Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: § 6º No caso de lesões levíssimas, o 
juiz pode considerar a infração como disciplinar. 
29 (REsp 892.818/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2008, 
DJe 10/02/2010). 
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forma, uma vez que se mostra difícil ou até inviável a flexibilização de ofensas aos 

princípios tutelados pela LIA, não pareceria haver como se falar em aplicação do 

princípio da bagatela. 

Uma questão a ser levantada, porém, seria a possibilidade de aplicação de tal 

princípio às condutas de irrisória lesividade econômica à Administração, questionando 

se movimentar toda a logística estatal a fim de apurar a responsabilidade do agente 

nos moldes da LIA seria desproporcional, ao passo que poderia ele responder 

somente na esfera administrativa. 

Este, inclusive, foi o entendimento da Justiça Federal de Campo Grande/MS 

de primeiro grau ao extinguir a ação civil de improbidade administrativa sem 

julgamento do mérito no caso de um cabo do Exército Brasileiro que desviou 

combustíveis e autopeças destinados a guarnecer as viaturas da 9ª Circunscrição da 

Justiça Militar em Campo Grande/MS. O juízo de primeiro grau entendeu não ser 

justificável movimentar a máquina judiciária para impor sanção de improbidade 

administrativa referente ao um prejuízo de R$ 1.194,00. 

A sentença, no entanto, foi reformada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª 

Regional, sob o fundamento que o ressarcimento aos cofres públicos é compulsório 

nos atos de improbidade que ensejam prejuízo ao erário, sendo que as demais 

sanções devem ser aplicadas sob o princípio da proporcionalidade e razoabilidade30. 

Ressalta-se que o princípio da insignificância deve ser aplicado de forma 

criteriosa e casuística, verificando a conduta do agente ampla, transpondo a esfera a 

literalidade da lei, visando obter dados sobre o grau de afetação social daquela 

conduta31. 

Em outras palavras, seria adequado sancionar aquele agente público que se 

apropriou da caneta com a suspensão de seus direitos políticos e a perda de seu 

cargo público, sanções estas muito mais cabíveis ao agente que age com má-fé e 

desvia milhões de reais que seriam destinados a programas voltados à saúde, 

educação e segurança? 

                                                 
30 (TRF 3ª Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1931666 - 0010819-
62.2013.4.03.6000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, julgado em 
19/04/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/05/2017). 
31 MORAES FILHO, M. A. P.; DIAS NETO, P. M. V. A incidência do princípio da insignificância nos atos 
de improbidade administrativa. Revista Controle. Fortaleza, v. 14, n. 1, p. 74-107, 2016. 
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Di Pietro leciona que “a aplicação das medidas previstas na lei exige 

observância do princípio da razoabilidade, sob o seu aspecto de proporcionalidade 

entre meios e fins”32. 

O princípio da proporcionalidade, segundo Ruy Nestor Bastos Mello33, “tem 

por escopo formar uma adequação entre meios e resultados, possibilitando a 

harmonização de princípios jurídicos conflitantes”. Ainda segundo o autor, no caso da 

improbidade administrativa, objetiva-se a harmonia do princípio da moralidade com os 

da cidadania e dignidade da pessoa humana. 

A proporcionalidade é, com efeito, fator determinante na apuração da conduta 

do agente e em sua sanção. 

A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, recentemente alterada 

pela Lei nº 13.655/2018, traz em seu art. 20, caput, que nas esferas administrativa, 

controladora e judicial, não se deve decidir com base em valores jurídicos abstratos 

sem que sejam consideradas as consequências práticas dessa decisão. 

O parágrafo único do mesmo dispositivo, ainda, determina que a motivação 

demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de 

ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face de possíveis 

alternativas. 

A inteligência do art. 22, caput, da LINDB, por sua vez, dispõe que na 

interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as 

dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem 

prejuízo dos direitos dos administrados. 

O parágrafo terceiro do dispositivo, ainda, traz que as sanções aplicadas ao 

agente devem ser levadas em conta na dosimetria das demais sanções da mesma 

natureza e relativas ao mesmo fato. 

Ou seja, tais dispositivos buscam que as avaliações sejam feitas sob um 

prisma de proporcionalidade, devendo a autoridade observar os efeitos causados 

pelas diversas alternativas para decidir e escolhendo aquela solução que ensejar as 

restrições mais apropriadas para o caso em questão. 

                                                 
32 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 32 ed. São Paulo: Forense, 2019, p. 1040. 
33 MELLO, R. N. B. et. al. Aplicação e dosimetria das sanções da Lei de Improbidade Administrativa. 
In: DOBROWOLSKI, S. C. (Coord.). Questões práticas sobre a improbidade administrativa. Brasília: 
ESMPU, 2011, p. 184-212. 
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Aplicando a recente ideia introduzida na LINDB à Lei de Improbidade 

Administrativa, portanto, caberá ao legislador se questionar sobre a possiblidade de 

gradação da sanção dos atos de improbidade de baixa potencialidade, bem como de 

deixar de aplicar tais sanções e tratar a questão por vias diversas da judicial. 

 

6.4 OS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NA MODALIDADE CULPOSA 

 

Talvez uma das questões mais discutidas quando se aborda o instituto da 

improbidade administrativa, o elemento subjetivo na LIA até hoje se mostra objeto de 

discussões mesmo com a existência de jurisprudência consolidada pelo Superior 

Tribunal de Justiça. 

A Constituição Federal de 1988 não traz o elemento subjetivo do ato de 

improbidade administrativa e o Supremo Tribunal Federal também não firmou 

entendimento sobre o assunto, ficando a matéria em aberto. 

O art. 28 da LINDB, determina que o agente público deve responder 

pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro 

grosseiro. 

Referido dispositivo permite, por exemplo, a responsabilização do advogado 

parecerista que emite parecer técnico favorável à contratação de empresa para 

prestação de serviço público, sem a realização de processo licitatório, em caso que a 

licitação não seria nem dispensada, dispensável ou inexigível. A responsabilização, 

no entanto, só ocorreria se o erro fosse grosseiro, conforme traz a lei. 

O Supremo Tribunal Federal, em 2002, concedeu, por decisão unânime, 

Mandado de Segurança34 aos advogados da Petrobrás que, chamados a opinar, 

ofereceram parecer sugerindo contratação direta de empresa, sem licitação, mediante 

interpretação da Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93). 

O Tribunal de Contas da União havia declarado os juristas como responsáveis 

solidários da estatal pela contratação de empresa de consultoria internacional, pois 

os pareceres emitidos teriam embasado os atos praticados pelos administradores da 

empresa. 

                                                 
34 (MS 24073, Relator(a):  Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2002, DJ 31-10-
2003 PP-00029 EMENT VOL-02130-02 PP-00379). 
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O Pleno do STF, no entanto, entendeu ser constitucional e legal a 

incompetência da Corte de Contas para julgar os advogados por atos praticados no 

exercício regular da profissão.  

De acordo com a Suprema Corte, o advogado somente será civilmente 

responsável pelos danos causados a seus clientes ou a terceiros, se decorrentes de 

erro grave, inescusável, ou de ato ou omissão praticado com culpa, em sentido largo. 

Neste caso, a culpa é aquela tratada no art. 159 do Código Civil, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de reparar o dano aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem.  

Atualmente, a LIA admite a responsabilização por atos de improbidade 

administrativa na modalidade culposa somente nas condutas descritas no art. 10, no 

qual estão previstas as ações ou omissões que causam prejuízo ao erário. No 

entendimento do STJ, no entanto, é indispensável que a conduta do agente para a 

tipificação das condutas descritas no art. 10 seja eivada de ao menos culpa grave35. 

Atualmente, entende-se que os atos previstos nos artigos 9º, 10-A e 11 não 

admitem a modalidade culposa devido a dois fatores. O primeiro seria que a 

reprovabilidade da conduta somente pode ser imputada àquele que agiu 

voluntariamente e visando o resultado lesivo, ao passo que a punição por descuido 

ou falta de atenção necessita de expressa previsão legal, o que não ocorre no caso. 

O segundo fator é lógico-sistemático de exclusão, pois a culpa somente fora prevista 

no artigo 10 da LIA, sendo a finalidade da lei limitá-la a tais hipóteses36. 

Para a doutrina civilista, o dolo consiste na vontade de cometer uma violação 

de direito, ao passo que a culpa seria a falta de diligência exigível do homem médio37. 

Sob a ótica do Direito Penal, por sua vez, o dolo resta caracterizado quando 

o agente quer o resultado ou assume o risco de produzi-lo, enquanto a culpa decorre 

da imperícia, imprudência ou negligência do agente que cometeu o ato ilícito38. 

                                                 
35 (REsp 1177910/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, 
DJe 17/02/2016). 
36 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 
2017, p. 432-433. 
37 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 1: parte geral. 16 ed. São Paulo: Saraiva 
Educação, 2018, p. 517. 
38 GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Direito Penal Esquematizado: parte especial. 6 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2016, p. 71. 
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Conclui-se, portanto, que o ato se caracteriza como doloso pelo conhecimento 

dos fatos e da ilegalidade da conduta praticada, ao passo que a culpa se 

consubstancia em uma infração do dever de cuidado. 

Destaca-se que não são todos os atos narrados no art. 10 que admitem a 

modalidade culposa. Em sua maioria, eles compreendem o dolo genérico, por serem 

estes inerentes à conduta praticada. 

A culpa grave pode ser verificada em situações excepcionais, como no inciso 

X do referido dispositivo, que prevê como ato de improbidade administrativa a ação 

negligente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à 

conservação do patrimônio público. Desse modo, resta claro que a culpa ocorre 

quando a lesão ao erário ocorre pela ausência de diligência de um agente público. 

Deve ser levantado o questionamento se é proporcional aplicar, aos atos 

culposos, as mesmas sanções impostas aos atos praticados com má-fé e descaso 

pelo agente público. Hugo de Oliveira Vieira Basili39 defende ser esta, inclusive, uma 

hipótese para arguir a inconstitucionalidade da previsão legal do ato culposo como 

caracterizador da improbidade administrativa, por ferir os princípios da 

proporcionalidade e da isonomia. 

Tramita atualmente na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 

10.887/2018, de autoria do Deputado Federal Roberto de Lucena, que altera e revoga 

diversos artigos da Lei de Improbidade Administrativa. A este tópico, no entanto, 

merece destaque a proposta da nova redação ao art. 10 da LIA. 

De acordo com o projeto, constituirá ato de improbidade administrativa que 

causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje perda patrimonial, 

desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das 

entidades referidas no art. 1º daquela lei. 

Atualmente previsto somente no caput do art. 10, se aprovado o projeto de 

Lei com a nova redação dada ao dispositivo, seria suprimido o ato de improbidade 

administrativa na modalidade culposa, diante da falta de autorização legal expressa. 

 

6.5 SANÇÕES 

 

                                                 
39 BASILI, H. O. V. et al. Improbidade Administrativa por ato culposo: inconstitucionalidade e 
possibilidade de controle. In: CAMMAROSANO, M. (Org.). Controle da Administração Pública. 1 ed. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, p. 99-111. 
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Inicialmente, cumpre esclarecer que, apesar da expressão “pena” possuir 

forte conotação do direito penal, a própria LIA a utiliza, como se verifica no parágrafo 

único de seu art. 12. Por esse motivo, apesar de não parecer ser o termo mais 

apropriado para o instituto estudado, será utilizado no presente estudo ao referir-se 

às sanções. 

José dos Santos Carvalho Filho, defende que “as sanções da Lei de 

Improbidade são de natureza extrapenal e, portanto, têm caráter de sanção civil”40. 

Marçal Justen Filho entende que a improbidade administrativa possui 

natureza complexa, mesclando características do direito penal, civil e administrativo, 

caracterizando-a como um instituto administrativo-penal-civil41.  

Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo42, do mesmo modo, entendem que a LIA 

estabelece sanções de natureza administrativa, penal e civil. 

Waldo Fazzio Júnior43 vai além, defendendo que na LIA concorrem preceitos 

de direito civil, direito administrativo, direito processual civil, direito processual penal, 

direito penal, direito constitucional, direito financeiro e direito tributário e direito 

empresarial. 

Conforme mencionado em tópico anterior, a LIA prevê em seu artigo 12 as 

seguintes reprimendas ao agente público ou particular que tenha concorrido para a 

prática do ato de improbidade: a perda de bens ou valores acrescidos ilicitamente ao 

patrimônio; ressarcimento integral do dano; perda da função pública; suspensão dos 

direitos políticos; pagamento de multa civil; e a proibição de contratar com o Poder 

Público ou de receber benefícios fiscais ou creditícios. 

Embora não seja utilizada como sanção, mas sim como medida assecuratória, 

a LIA ainda prevê a possibilidade de indisponibilidade de bens do agente visando 

integral ressarcimento do prejuízo causado, nos moldes do parágrafo único de seu 

artigo 7º44. 

                                                 
40 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 32 ed. São Paulo: Atlas, 
2018, p. 1206. 
41 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 11 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2015, p. 1130. 
42 ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. Direito administrativo descomplicado. 18 ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2010, p. 861. 
43 FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Improbidade Administrativa. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 11. 
44 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. 
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As sanções, no entanto, ao serem redigidas pelo legislador, foram previstas 

rigidamente. Isso pois, embora a LIA permita que o juiz as aplique isolada ou 

cumulativamente, não permitiu que fosse feita uma gradação de acordo com a 

conduta praticada. 

Sabe-se que o combate à corrupção, dentro da qual se inserem os atos de 

improbidade administrativa, tem relação direta com a ideia de efetividade das penas 

e sanções aplicadas aos agentes estatais corruptos. 

Ou seja, a prática de atos de corrupção pode sofrer certo estímulo quando 

não houver resposta sancionatória efetiva e célere. Não obstante, o medo do agente 

em ser descoberto e receber as sanções relativas às condutas praticadas, quando 

estas forem eficazes, servirá como freio ao ato corrupto. 

Já estudamos no presente trabalho que durante a aplicação de qualquer 

sanção, seja no âmbito da improbidade administrativa, seja no direito penal, deve ser 

feita sob o prisma da proporcionalidade. 

A LIA, no entanto, não permitiu que o julgador tivesse muita liberdade na hora 

de aplicação das respectivas sanções, o que faz com que haja sanções semelhantes 

a atos de improbidade com extensões dos danos bem diversas. Com isso, a ideia que 

cada caso possui sua própria peculiaridade resta prejudicada. 

No debate ocorrido na Câmara dos Deputados sobre a reforma da LIA45, foi 

mencionada a possibilidade de se trabalhar com uma dosimetria na hora de aplicação 

das sanções, tal qual ocorre no processo penal. Ainda, foi levantada a hipótese de 

aumentar o número de sanções, bem como de reduzi-las ou deixar de aplica-las a 

depender da potencialidade do ato praticado. 

Entendemos que a existência de um sistema de dosimetria reforçaria o a ideia 

de respeito aos princípios da isonomia e da proporcionalidade. É cediço que o direito 

penal não visa única e simplesmente a punição deliberada sem buscar qualquer tipo 

de reeducação ao agente. Oras, se nem a justiça penal, que é tratada como ultima 

ratio do Direito, busca a aplicação de sanções desproporcionais, por que o instituto da 

improbidade administrativa, que apesar de possuir certas características das sanções 

penais não se reveste delas em sua totalidade, deveria fazê-lo? 

 

                                                 
45 Reforma da Lei de Improbidade Administrativa - 08/06/2018 - 09:37. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=n1zOpZZrkOw&t=577s>. Acesso em 10 de abril de 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=n1zOpZZrkOw&t=577s


 

 
35 

6.6 POSSIBILIDADE DE ACORDO, TRANSAÇÃO OU CONCILIAÇÃO NAS AÇÕES 

DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA  

 

Nos termos do art. 17, §1º, da LIA, é vedado o acordo, transação ou 

conciliação nas ações de improbidade administrativa. 

O dispositivo mostra que o legislador considerou essas formas de solução 

alternativa e consensual da lide incompatíveis com a ofensa causada pelos atos 

ímprobos ao bem jurídico da moralidade administrativa, pelo risco de possível 

esvaziamento da Lei, que deixaria de ser aplicada. 

Dessa forma, tanto o Ministério Público quanto a pessoa jurídica prejudicada, 

que são os legitimados ativos para a propositura da ação civil de improbidade 

administrativa, ficam impossibilitados de propor acordos visando a reparação do dano 

causado. 

Foi, no entanto, editada a Resolução nº 179, de 26 de julho de 2017, do 

Conselho Nacional do Ministério Público, na qual, em seu art. 1º, §2º, dispõe que é 

cabível o compromisso de ajuste de conduta nas hipóteses configuradoras de 

improbidade administrativa, sem prejuízo do ressarcimento ao erário e da aplicação 

de uma ou algumas das sanções previstas em lei, de acordo com a conduta ou ato 

praticado. 

Em observância ao texto da norma ministerial, nota-se que a celebração do 

compromisso não impede a aplicação de sanções ao agente ímprobo, de forma que 

o instrumento de acordo serve como meio de determinar a reparação do dano 

causado. Não obstante, há outras leis em nosso ordenamento jurídico que autorizam 

e incentivam o uso de métodos alternativos de resolução de conflitos. 

A Lei nº 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), em seu art. 5º, §6º, prevê que 

os órgãos públicos legitimados podem firmar termo de ajustamento de conduta com 

os interessados. O TAC, cumpre esclarecer, consiste em instrumento utilizado para 

celebrar acordo com o violador de determinado direito coletivo, tendo por finalidade a 

reparação do dano, a adequação da conduta às exigências legais e a compensação 

pelos danos causados irreparáveis. 

Por sua vez, a Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), estabelece em seu art. 

16 a possibilidade de celebração de acordo de leniência pela autoridade máxima do 

órgão ou entidade pública com as pessoas responsáveis pela prática dos atos lesivos. 
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O acordo de leniência, no entendimento de Maurício Zockun46, é um ato 

convencional por meio do qual a Administração Pública e o administrado negociam a 

supressão ou redução de rol de punições a que a pessoa jurídica está sujeita, 

mediante o cumprimento de certos requisitos. 

Em 2015, a Lei nº 13.129 editou a Lei nº 9.307/1996 (Lei de Arbitragem), 

passando a permitir em seu art. 1º, §1º, que a administração direta e indireta utilize a 

arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. O parágrafo 

segundo, ainda, estabelece que a mesma autoridade ou órgão competente pela 

convenção de arbitragem será a mesma para a realização de acordos ou transações. 

A Lei nº 13.140/2015, que dispõe sobre a autocomposição de conflitos no 

âmbito da administração pública, permite, quando couber, a celebração de termo de 

ajustamento de conduta, conforme expresso no art. 32, inciso III. 

Percebe-se que, dentre as leis Anticorrupção, da Ação Civil Pública e de 

Improbidade Administrativa, somente a última veda a realização de acordos ou outros 

meios alternativos de resolução de conflito. 

Não obstante, temos a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, lei 

que serve como orientadora do Direito no Brasil. Conforme discutido em tópico 

anterior, a LINDB foi recentemente alterada pela Lei nº 13.655/2018 e, aplicável ao 

assunto em debate, foi incluído o art. 26. 

Referido dispositivo traz que para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou 

situação contenciosa na aplicação do direito público, a autoridade administrativa 

poderá, após oitiva do órgão jurídico e, quando for o caso, após realização de consulta 

pública, e presentes razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso com 

os interessados, observada a legislação aplicável. 

O parágrafo primeiro, inciso I, complementa o artigo, determinando que 

referido compromisso buscará solução proporcional, equânime, eficiente e compatível 

com os interesses gerais. O inciso III, por sua vez, estabelece diretrizes e vedações 

para o momento de celebração do acordo, impedindo que seja conferida desoneração 

permanente ou dever de condicionamento de direitos reconhecidos por orientação 

geral. 

Ou seja, o art. 26 da LINDB antecipa uma tendência que pode futuramente 

gerar até a revogação do art. 17, §1º da LIA. Isso pois, além de estimular a realização 

                                                 
46 ZOCKUN, Maurício. Vinculação e Discricionariedade no Acordo de Leniência. Revista Colunistas 
Direito do Estado, 2016, n. 142. 14 abr. 2016. 
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de compromissos entre a Administração Pública e o particular que concorreu para 

atos ilegais, impede que sejam feitos de maneira arbitrária e prejudicial aos interesses 

públicos. 

No entendimento de Irene Patrícia Nohara, o requisito estabelecido pelo art. 

26, §1º, inciso III, da LINDB foi providencial, pois pode “mitigar possíveis efeitos de 

negociação de deveres que não estariam no rol de assuntos disponíveis a serem 

negociados com eventuais interessados”47. 

O Partido Trabalhista Brasileiro questionou no Supremo Tribunal Federal, por 

meio da ADI nº 5.980, a constitucionalidade do dispositivo que veda a realização de 

acordos, transações ou conciliações nas ações de improbidade administrativa. 

De acordo com o partido, a vedação absoluta prevista na lei gera ineficiência 

administrativa, pois impede que os litígios judiciais possam ser solucionados de forma 

célere, acarretando um prejuízo duplo ao erário, tanto pela demora na restituição de 

valores públicos desviados quanto no aumento de gastos públicos na tramitação 

judicial. 

A legenda ainda alegou que a norma violaria os princípios da eficiência 

administrativa, da tutela jurisdicional efetiva e duração razoável do processo. Por fim, 

requereu a concessão de medida liminar para suspender a eficácia do dispositivo e, 

no mérito, a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo. 

No entanto, caso revogado o artigo, não parece viável permitir a realização 

deliberada de acordos, tendo em vista a necessidade de proteção ao bem jurídico da 

moralidade administrativa, tutelada esta pela LIA. 

Não se pode visar única e exclusivamente a restituição dos valores desviados, 

em caso de prejuízo ao erário, ou a devolução dos bens adquiridos de maneira ilícita, 

em caso de enriquecimento ilícito, sob o risco de sensação de impunidade ao perceber 

o agente ímprobo que, mediante a realização do acordo, deixará de responder 

judicialmente pelos atos de improbidade administrativa e prejudicar a mens legis da 

LIA. 

Há como alegar não ser possível a transação na Ação Civil de Improbidade 

Administrativa, pois, por tratar-se de concessões mútuas, iria de encontro à 

indisponibilidade dos interesses difusos e ao art. 841 do Código Civil, que somente 

permite a transação quanto a direitos patrimoniais de caráter privado. 

                                                 
47 NOHARA, Irene Patrícia. LINDB: Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, hermenêutica e 
novos parâmetros ao Direito Público. Curitiba: Juruá, 2018, p. 41. 
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O termo de ajustamento de conduta, por outro lado, poderia ser realizado, 

tendo em vista que, conforme previsto na Lei de Ação Civil Pública, pode versar sobre 

interesses coletivos, uma vez que não há disposição do direito material. No momento, 

entretanto, devido à falta de lei dispondo sobre o tema, sua utilização seria ilegal. 

Emerson Garcia e Rogério Alves defendem que, devido à dimensão pública dos 

interesses em jogo e sua decorrente indisponibilidade, não se trata de “um apego 

excessivo à letra da lei ou de negar as vantagens das soluções consensuais, mas sim 

de reconhecer a necessidade de uma disciplina prévia e transparente que só o 

legislador pode balizar”48.  

No entanto, caberá ao STF solucionar a questão, levando em consideração a 

proteção à moralidade administrativa tutelada pela LIA, a eficiência administrativa e o 

novo dispositivo da LINDB que passou a permitir a celebração de acordos. 

 

7. CONCLUSÃO 

 

No decorrer do presente trabalho, estudamos o instituto da improbidade 

administrativa desde o contexto histórico prévio à sua criação, abordando sua 

evolução no ordenamento jurídico brasileiro, alterações em entendimentos 

jurisprudenciais e a relevante influência da doutrina para facilitar o estudo da Lei nº 

8.429/92, que ainda hoje é objeto de divergência entre estudiosos do tema. 

No final, foram levantados pontos suscetíveis de alterações da atual 

legislação para haver uma melhor utilização das sanções nela previstas, sempre em 

observância ao princípio da proporcionalidade na hora de sua aplicação. 

Tratamos sobre o recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal ao 

entender que, somente o Presidente da República dentre os agentes políticos que 

podem responder por crimes de responsabilidade, não pode responder com base na 

Lei de Improbidade Administrativa. Tal decisão, permitindo a cumulação das sanções 

da LIA com as da Lei nº 1.079/50 é de suma importância na busca pelo combate à 

corrupção. 

A legitimidade ativa e passiva na ação de improbidade administrativa foram 

outros pontos levantados como possíveis de serem futuramente alterados pelo 

legislador. 

                                                 
48 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 
2017, p. 913. 
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A legitimidade ativa teve como objeto central a ampliação, restrição ou 

manutenção do rol de legitimados, ao que concluímos pela inconstitucionalidade da 

deslegitimação do Ministério Público e defendemos a manutenção do atual rol de 

legitimados ativos. 

A legitimidade passiva, por sua vez, foi abordada a partir da discussão acerca 

do Projeto de Lei nº 99/2019, que busca a ampliação do conceito de agente público 

previsto na LIA e a possibilidade de condenação de particulares sem a necessidade 

de figurar como réu agente ligado à Administração Pública. Entendemos que o 

particular responder sozinho por atos de improbidade não parece interessante pois há 

a possibilidade de penalizá-lo por se enriquecer ilicitamente ou ter causado prejuízo 

ao erário por meio de ações diversas da ação de improbidade administrativa, como a 

ação civil pública ordinária. 

Sobre o princípio da insignificância, discorremos sobre a possibilidade de sua 

aplicação em eventuais atos de improbidade administrativa de irrisória lesão ao bem 

jurídico tutelado pela LIA, qual seja a moralidade administrativa. Foi trazida ao estudo 

a recente alteração da LINDB, cujos novos dispositivos passam a buscar que as 

avaliações feitas pelo operador do direito sejam feitas sob um prisma de 

proporcionalidade. Ao final, abriu-se a possibilidade de serem adotadas vias diversas 

da judicial para punição daquele agente que cometeu ato ímprobo de menor 

expressividade. 

Outro ponto suscetível de debate foi o elemento subjetivo nos atos de 

improbidade administrativa e se é proporcional manter a previsão legal de 

responsabilização do agente que causou prejuízo ao erário na modalidade culposa. 

Apresentamos o Projeto de Lei nº 10.887/2018, que dentre diversas alterações à LIA, 

suprime o ato de improbidade administrativa na modalidade culposa, mesmo que 

culpa grave, uma vez que o art. 10 passaria a prever somente a conduta dolosa. 

O estudo sobre as sanções da LIA, por sua vez, tiveram início a partir da 

apresentação da divergência doutrinária acerca de sua natureza jurídica. 

Posteriormente, discutiu-se sobre a necessidade de gradação das penas na hora de 

sua aplicação pelo juiz, analisando a conduta específica praticada e com aplicação 

razoável e proporcional das sanções, de modo que o agente não seja punido com 

reprimendas que extrapolem a necessidade de resposta à conduta por ele praticada. 

Ao final do trabalho, discutiu-se a controvertida possibilidade de haver 

métodos alternativos de resolução de conflitos. Demonstrou-se que, dentre as leis 
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Anticorrupção, Lei da Ação Civil Pública e a Lei de Improbidade Administrativa, 

somente esta não admite nenhum tipo de acordo, transação e conciliação. 

Foi apresentado ao estudo o art. 26 da LINDB, recentemente incluído pela Lei 

nº 13.655/2018, que estimula a realização de compromissos entre a Administração 

Pública e os interessados que praticaram atos ilegais, porém impedindo que sejam 

feitos de maneira arbitrária. No mesmo sentido, apresentamos a recente Resolução 

nº 179, de 26 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, que prevê 

o cabimento da realização de compromisso de ajuste de conduta nos casos de 

improbidade administrativa. 

Por fim, discorremos sobre a ADI nº 5.980, ajuizada pelo Partido Trabalhista 

Brasileiro, que defende a inconstitucionalidade do art. 17, §1º da LIA, por gerar 

absoluta ineficiência administrativa ao impedir que os litígios possam ser resolvidos 

de forma mais célere. Como consequência, ocorreria um duplo prejuízo ao erário, seja 

pela demora na restituição dos recursos públicos desviados como pelo aumento de 

gastos na tramitação da ação judicial. 
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GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 1: parte geral. 16 ed. 
São Paulo: Saraiva Educação, 2018. 
 
GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Direito Penal Esquematizado: parte especial. 6 
ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
 
JUSTEN FILHO, Marçal. Art. 20 da LINDB - Dever de transparência, concretude e 
proporcionalidade nas decisões públicas. Revista de Direito Administrativo. Rio de 
Janeiro, 2018. 
 
JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Administrativo. 11. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2015. 
 
MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 
 
MARQUES, Mauro Campbell. Improbidade Administrativa – Temas Atuais e 
Controvertidos: Rio de Janeiro: Forense. 
 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Resolução nº 174, de 04 de 
julho de 2017. Disponível em: 
<http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Normas/Resolucoes/Resoluo-174-1.pdf>. 
Acesso em 02 de abril de 2019. 
 
MORAES FILHO, M. A. P.; DIAS NETO, P. M. V. A incidência do princípio da 
insignificância nos atos de improbidade administrativa. Revista Controle. Fortaleza, v. 
14, n. 1, 2016. 
 
NOHARA, Irene Patrícia. Direito Administrativo. 17 ed. São Paulo: Atlas, 2017. 
 
NOHARA, Irene Patrícia. LINDB: Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 
hermenêutica e novos parâmetros ao Direito Público. Curitiba: Juruá, 2018. 
 
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. Regulamento geral do estatuto da 
advocacia e da OAB. Disponível em: 
<https://www.oab.org.br/content/pdf/legislacaooab/regulamentogeral.pdf>. Acesso 
em: 18 de março de 2019. 
 
PESTANA, Miguel. Direito Administrativo Brasileiro. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2014. 
 
ROSA, Márcio Fernando Elias. Direito Administrativo. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
 
SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 19. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2001. 
 
TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL. Disponível em: 
<https://transparenciainternacional.org.br/home/indice>. Acesso em: 01 de maio de 
2019. 
 



 

 
44 

ZOCKUN, Maurício. Vinculação e Discricionariedade no Acordo de Leniência. Revista 
Colunistas Direito do Estado, 2016, n. 142. 14 abr. 2016. Disponível em 
<http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/Mauricio-Zockun/vinculacao-e-
discricionariedade-no-acordo-de-leniencia>. Acesso em: 27 de abril de 2019. 
 


