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RESUMO 

 

A atividade punitiva do Estado, concretizada por meio do direito penal e do direito 

administrativo sancionador, no âmbito do Estado Democrático de Direito, é formada 

e conformada por regras e princípios extraídos da Constituição Federal, que a 

limitam em prol da preservação de direitos fundamentais. Nesse contexto, o 

presente trabalho analisa o regime jurídico que tutela de modo autônomo e 

específico a probidade administrativa, veiculado através da Lei nº 8.429/92 (Lei de 

Improbidade Administrativa), e, de modo particular, estuda a justa causa para o 

exercício da respectiva ação. O instituto da justa causa para a ação civil de 

improbidade administrativa foi reforçado com o advento da Medida Provisória nº 

2.088, de 2001, que alterou o rito inicial dessa modalidade de ação, abrindo espaço 

para a antecipação de juízos valorativos que, ordinariamente, tocariam à análise de 

fundo da pretensão deduzida em juízo pelo Ministério Público ou pela pessoa 

jurídica interessada. Dessa abertura normativa advém a possibilidade do julgamento 

extintivo antecipado da ação civil de improbidade administrativa, o que, em junção 

com a principiologia garantista que rege o Sistema Sancionador Estatal, traz a 

necessidade de examinar a natureza jurídica desse instituto, vislumbrando-o como 

requisito de legitimidade da atuação punitiva do Estado, e sua correlação com 

questões como o direito de acesso à jurisdição, o direito à prova, os elementos 

indiciários da culpabilidade e a aplicação do brocardo in dubio pro societate. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sistema Sancionador – Improbidade Administrativa – Justa 

Causa 

  



ABSTRACT 

 

The punitive activity of the State, implemented through criminal law and sanctioning 

administrative law, within the framework of the Democratic Rule of Law, is formed 

and conformed by rules and principles drawn from the Federal Constitution, which 

limit it for the preservation of fundamental rights. In this context, the present study 

analyzes the legal regime that autonomously and specifically protects the 

administrative probity, transmitted through Law number 8.429/92 (Administrative 

Improbity Law), and, in particular, studies the just cause for the exercise of respective 

action. The institute of just cause for the civil action of administrative improbity was 

reinforced with the advent of Provisional Measure number 2.088, of 2001, that 

amended the initial rite of this modality of action, opening space for the anticipation of 

valuation judgments that, as a rule, would touch to the substantive analysis of the 

claim filed in court by the Prosecution Service or by the interested legal entity. From 

this normative opening comes the possibility of an early extinguished trial of the civil 

action of administrative improbity, which, in conjunction with the guarantor principles 

governing the State Sanctioning System, brings the need to examine the legal nature 

of this institute, envisaging it as a requirement of Legitimacy of the punitive action of 

the State, and its correlation with issues such as the right of access to justice, the 

right to proof, the elements of guilt and the application of the brocardo in dubio pro 

societate. 

 

KEYWORDS: Sanctioning System – Administrative Improbity – Just Cause 
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APRESENTAÇÃO 

 

A presente dissertação tem por objeto o instituto da justa causa para a ação 

civil de improbidade administrativa, tema que, isoladamente considerado, tem 

ganhado pouca atenção da doutrina, a despeito da sua inegável relevância teórica e 

prática. Chama a atenção, com efeito, a abundância de estudos sobre improbidade 

administrativa, assunto que vem oferecendo ricas e fecundas controvérsias 

doutrinárias não apenas sob o ponto de vista do direito material, mas também 

acerca de diversos institutos processuais que integram a chamada ação civil de 

improbidade administrativa. Encontra-se também significativo acervo doutrinário 

sobre a justa causa para o exercício da ação penal, o que se compreende em razão 

do estágio muito mais desenvolvido do Direito Penal em relação ao direito previsto 

na Lei nº 8.429/92. Entretanto, não há muitos trabalhos acadêmicos tratando de 

modo específico a justa causa para a ação civil de improbidade administrativa. 

Este, pois, é o objetivo da dissertação: delinear a justa causa para a ação 

civil de improbidade administrativa a partir da natureza jurídica do direito material 

envolvido – qual seja: ramo ou esfera do Direito Administrativo Sancionador, que por 

sua vez, ao lado do Direito Penal, compõe o Direito Punitivo Estatal –, e apontar a 

principiologia que rege esse sistema, as principais características do direito previsto 

na Lei nº 8.429/92 e como essa junção repercute na justa causa e em questões a ela 

correlatas para o regular processamento da ação civil de improbidade administrativa.  

Esclareça-se, de início, que a palavra “civil” que intercala os termos “ação” e 

“de improbidade administrativa” foi adotada mais em razão da praxe judiciária do 

que do rigor técnico-jurídico. Poderia ter sido adotada a expressão mais sintética 

“ação de improbidade administrativa” ou mesmo “ação civil pública de improbidade 

administrativa” (com a variante “por ato de”). São todas expressões para a demanda 

veiculada através da Lei nº 8.429/92. 

A nomenclatura que se deve dar à ação prevista na Lei nº 8.429/92, aliás, já 

gera grande discussão doutrinária, já que ação civil pública, a rigor, é aquela 

prevista na Lei nº 7.347/85, tratando da responsabilização por danos causados ao 

meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, 

histórico, turístico, paisagístico, enfim, a interesses difusos e coletivos, cujo rito 

apresenta algumas especificidades não coincidentes com a ação de 
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responsabilização por ato de improbidade administrativa. Esta foi originalmente 

concebida para adotar o rito ordinário do Código de Processo Civil, mas, a partir da 

Medida Provisória nº 2.088-35, de 27.12.2000, passou a ter um rito especial. Parte 

da doutrina considera serem ações distintas, ao passo que outra parte classifica a 

ação de improbidade como vinculada ao gênero de ações coletivas, podendo, pois, 

ser compreendida como uma espécie de ação civil pública.  

Esse debate, porém, não se mostra relevante para os fins deste estudo; 

independentemente da nomenclatura adotada, certo é que os princípios que tratam 

do Direito Punitivo Estatal e, de lege lata, os dispositivos que tratam do recebimento 

da petição inicial da ação civil de improbidade administrativa, impõem a análise da 

justa causa e isso, sem dúvida, traz desdobramentos teóricos e práticos que serão o 

foco deste trabalho. 

O tema da justa causa para a ação civil de improbidade administrativa 

dialoga com a linha de pesquisa referente à cidadania modelando o Estado. Com 

efeito, o exercício do poder punitivo do Estado ganha relevância singular na inédita 

quadra histórica ora vivenciada pelo Brasil, em que grandes esquemas de desvios 

de conduta por parte de agentes públicos – detentores de cargos eletivos 

principalmente – são investigados e descortinados pelas competentes Instituições de 

Estado. 

Sabe que, ao lado da esfera criminal – mais badalada em virtude de suas 

medidas serem impactantes junto à opinião pública –, caminha a esfera da 

improbidade administrativa, menos conhecida do grande público, é verdade, mas 

dotada de potencial punitivo próximo da esfera penal, inclusive quanto à grave 

sanção de suspensão dos direitos políticos. 

Em uma sociedade historicamente marcada pelo baixíssimo índice de 

punição de agentes públicos – notadamente daqueles que detém poder político –, o 

momento atual se revela alvissareiro. Há a nítida percepção de que o país, por meio 

de suas instituições, está mudando de patamar civilizatório em termos de combate à 

corrupção pública. Todavia, quanto maior o clamor da sociedade pela atuação firme 

dos órgãos e agentes estatais incumbidos de aplicar as leis punitivas, mais o debate 

sobre princípios, limites e questões afins desse mesmo poder ganha importância. 

Entre tais questões se insere o instituto da justa causa para a ação de improbidade. 

A pesquisa pretendeu empregar o método indutivo aplicado à análise de 

literatura especializada e de jurisprudência. Pode-se classificar como uma pesquisa 
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bibliográfica de natureza qualitativa, com alguns recortes de pesquisa jurisprudencial 

(igualmente qualitativa) do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de 

Justiça, neste caso limitada às duas Turmas – Primeira e Segunda –, que integram a 

Primeira Seção daquela Corte, às quais competem regimentalmente julgar a matéria 

de improbidade administrativa. 

A dissertação se desenvolve em três capítulos, partindo do geral (Sistema 

Sancionador Estatal), passando pelo regime jurídico da Lei de Improbidade 

Administrativa e chegando ao específico, isto é, à justa causa para a ação civil de 

improbidade administrativa. 

A proposta do primeiro capítulo é apresentar o Direito Punitivo como sistema 

jurídico do qual emergem duas esferas de atuação estatal no campo da punição: o 

Direito Penal, surgido em tempos imemoriais e bastante desenvolvido 

dogmaticamente, e o Direito Administrativo Sancionador, o qual, embora muito mais 

recente, vem apresentando crescimento vertiginoso nas mais diversas áreas de 

interesse público (consumidor, tributário, concorrencial, etc.). Para tanto, serão 

apresentadas as noções de ilícito e de sanção, cotejados os dois campos básicos do 

direito punitivo e examinados os princípios basilares desse sistema, válidos para 

qualquer atividade punitiva do Estado. 

O desiderato do segundo capítulo é analisar a Lei nº 8.429/92 e o regime 

denominado protetivo da probidade administrativa, apresentando sua natureza 

jurídica, sua abrangência e, principalmente, o modelo normativo adotado, isto é, sua 

singular tipologia aberta, traço distintivo do Direito Penal, e que, por isso mesmo, 

requer cuidados adicionais em sua aplicação. 

E por fim, no terceiro capítulo, busca-se adentrar na temática da justa causa 

a partir da sua delimitação conceitual, analisando o contexto histórico que resultou 

na positivação do instituto para a ação civil de improbidade administrativa, e 

empreendendo a análise da sua natureza jurídica, inclusive como requisito de 

legitimidade do agir estatal, correlacionando-a, ao final, com questões como a 

culpabilidade, o direito de acesso à jurisdição, o direito à prova e o critério 

denominado in dubio pro societate. 
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1. INTRODUÇÃO 

No início de 2016, uma pesquisa1 mostrou que, para a maioria da população 

brasileira, a corrupção tornou-se o principal problema do país, ultrapassando temas 

clássicos como drogas, violência, saúde e desemprego. Ainda que boa parte desse 

dado possa ser compreendido em função do momento político-jurídico-policial que 

decorre, sobretudo, das investigações realizadas no âmbito da denominada 

Operação Lava Jato, certo é que a malversação do dinheiro público, o 

enriquecimento ilícito e a violação de princípios ético-constitucionais por parte de 

agentes públicos em sentido lato, são assuntos que, historicamente, jamais saem da 

pauta nacional. 

É evidente que o problema da corrupção não é exclusividade do Brasil e 

tampouco do atual momento histórico; assim como a preocupação com a lisura das 

atividades públicas acompanha a história da humanidade, como se vislumbra, por 

exemplo, na curiosa instituição do grafe paranomon, introduzida em Atenas no curso 

do século V a.C2. A diferença, contudo, é a inegável proporção que o assunto tomou 

no país, inclusive alimentando crises econômicas e políticas, o que torna bastante 

compreensível o resultado da pesquisa acima aludida. 

O advento da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, a chamada Lei de 

Improbidade Administrativa, regulamentando o art. 37, § 4º, da Constituição Federal, 

se insere nesse contexto de combate à corrupção. Referido diploma legal delimita, 

na visão da doutrina majoritária3, um ramo específico do ordenamento jurídico 

brasileiro, dotado de relativa autonomia científica, que vai incrementar em grau 

inédito o sistema de responsabilização dos agentes públicos, dando concretude 

sistêmica ao princípio constitucional da moralidade administrativa. A 

responsabilidade que decorre desse sistema, aplicável a uma vasta gama de 

agentes públicos e equiparados, se distinguirá da responsabilidade criminal, da civil 

e da administrativa (em sentido funcional). 

                                                             
1
 Indicadores CNI – Confederação Nacional da Indústria. ISSN 2317-7012, Ano 5, Número 28, janeiro 

de 2016. Disponível em: <http://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/cni_estatistica_2/2016/ 
01/26/203/RetratosDaSociedadeBrasileira_28_ProblemasePrioridadespara2016.pdf> Acesso em: 30 
out. 2016. 
2
 COMPARATO, Fábio Konder. A nova cidadania. Lua Nova, São Paulo, n. 28-29, p. 85-106, Apr. 

1993. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
64451993000100005& lng=en&nrm=iso> Acesso em: 19 jun. 2017. 
3
 Por todos: OLIVEIRA, José Roberto Pimenta. Improbidade administrativa e sua autonomia 

constitucional. Belo Horizonte: Forum, 2009. 

http://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/cni_estatistica_2/2016/01/26/203/RetratosDaSociedadeBrasileira_28_ProblemasePrioridadespara2016.pdf
http://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/cni_estatistica_2/2016/01/26/203/RetratosDaSociedadeBrasileira_28_ProblemasePrioridadespara2016.pdf
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Embora festejada de forma uníssona em seus objetivos – afinal, dificilmente 

alguém se colocaria contra a ampliação dos mecanismos legítimos de combate à 

corrupção, à exceção dos próprios corruptos e corruptores –, a interpretação e a 

aplicação cotidianas da Lei de Improbidade Administrativa, ao longo desses anos, 

ensejou e continua ensejando inúmeras controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais, 

a ponto, por exemplo, de constar em voto de ministro do Supremo Tribunal Federal a 

afirmação de que “a história da ação de improbidade também é uma história de 

improbidades”4. Exagero retórico à parte, certo é que tramita ação direta de 

inconstitucionalidade5 buscando, sob a alegação de vagueza semântica, expungir do 

ordenamento jurídico os principais dispositivos da Lei nº 8.429/92, inclusive o seu 

“coração” – os artigos 9º, 10 e 11, cujos caputs e incisos descrevem, de modo não 

exauriente, atos que consubstanciam a tipologia da improbidade administrativa. 

Demais disso, há diversas obras doutrinárias advertindo sobre premente 

necessidade de haver limites interpretativos na concretização do art. 37, § 4º, da 

Carta Magna6. 

Nesse contexto, muito se comenta sobre uma suposta banalização da ação 

de improbidade administrativa, assim entendida como a tentativa de enquadrar 

qualquer tipo de irregularidade ou ilegalidade no regime específico da lei. Apesar de 

compreensível tal intento, em virtude do estado de coisas a que se chegou 

atualmente no Brasil em matéria de condutas antirrepublicanas,  a análise mais 

refletida do regime de improbidade, porém, indica que o seu uso acriterioso, 

especialmente em ações de índole punitiva, viola o princípio da proporcionalidade, 

além de causar danosos efeitos colaterais, como a multiplicação de processos 

judiciais (fato que, por si só, dificulta a produção de decisões condenatórias) e a 

                                                             
4
 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade nº 2.797-2/DF – Distrito 

Federal. Relator: Ministro Menezes Direito. Pleno, Sessão 15 set. 2005, DJ de 26 set. 2005. Voto 
proferido pelo Ministro Gilmar Mendes. 
5
 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade nº 4295/DF – Distrito 

Federal. Relator: Ministro Marco Aurélio. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=3751870> Acesso em: 
17 dez. 2016. 
6
 Com viés claramente crítico a aspectos da Lei de Improbidade Administrativa ou da sua aplicação, 

destacam-se, entre outras obras: HARGER, Marcelo. Improbidade administrativa: comentários à lei nº 
8.4296/92, Coleção Direito Administrativo Positivo. Vol. 7. Coord.: NOHARA, Irene Patrícia e 
MORAES FILHO, Marco Antonio Praxedes de. São Paulo: Atlas, 2015; ROCHA, Cesar Asfor. Breves 
reflexões críticas sobre a lei de improbidade administrativa. Imprenta: Ribeirão Preto, Migalhas, 2012; 
MAIA FILHO, Napoleão Nunes. Breves estudos tópicos de direito sancionador. Fortaleza: Imprece, 
2011; CAPEZ, Fernando. Improbidade administrativa: limites constitucionais. São Paulo: Saraiva, 
2015; e MATTOS, Mauro Roberto Gomes de. O limite da improbidade administrativa: comentários à 
lei nº 8.429/92. Rio de Janeiro: Forense, 2010. 
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possível redução da eficácia preventiva da sanção, já que pequenas irregularidades 

implicariam drásticas penalidades, com a necessidade de se criar soluções punitivas 

formalmente ainda mais severas, renovando permanentemente uma situação 

frustrante7. Além disso, a aplicação excessiva dos rigores da Lei de Improbidade a 

toda sorte de irregularidades e erros administrativos fatalmente afastaria potenciais 

gestores públicos, dotados de honestidade e competência, daqueles cargos e 

funções em que tais qualidades mais se revelam imprescindíveis, ou, pior, os 

conduziria à paralisia administrativa, ante o risco de, por qualquer ato, serem 

processados por improbidade. Em suma, a aplicação sem abalizados critérios do 

regime protetivo da probidade pode causar o efeito oposto ao pretendido. 

Ao tratar da justa causa para a ação de improbidade administrativa, o 

presente trabalho não pretende cerrar fileira ao lado das inúmeras críticas que 

atingem a aplicação da Lei de Improbidade Administrativa, ainda que expor algumas 

delas seja pressuposto da proposta. Ao contrário, apresentado ao Programa de 

Mestrado em Direito Político e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 

e adstrito à linha da cidadania modelando o Estado, como já informado na 

apresentação, o intuito é ressaltar a existência e importância de uma teoria jurídica 

constitucional, de corte garantista, acerca da necessidade da justa causa para o agir 

estatal na esfera protetiva da probidade administrativa. De um lado, busca-se realçar 

a principiologia constitucional que norteia o agir estatal visando à aplicação de 

qualquer pena, o que naturalmente abrange as sanções previstas na Lei nº 8.429/92, 

e de outro, de igual ou maior relevância, contribuir para o aprimoramento e 

credibilidade desse importante instrumento de defesa social que dá concretude, no 

âmbito extrapenal, a um dos direitos de última geração mais vilipendiados em nosso 

país: o direito fundamental à probidade administrativa8. No primeiro caso, ratificam-

se os direitos fundamentais da cidadania sob a perspectiva individual, isto é, em face 

do Estado. No segundo, os direitos e interesses fundamentais da cidadania tomada 

sob o aspecto da coletividade, que faz jus – e parece ter descoberto o gosto de 

                                                             
7
 JUSTEN FILHO, Marçal. Contratação temporária e configuração de ato de improbidade. In 

Improbidade Administrativa: temas atuais e controvertidos. Mauro Campbell Marques (coord.). Rio de 
Janeiro: Forense, 2017. p. 189. 
8
 SANTOS, Roberto Lima. Direito fundamental à probidade administrativa e as convenções 

internacionais de combate à corrupção. Revista de Doutrina da 4ª Região, Porto Alegre, n. 50, out. 
2012. Disponível em: <http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao050/Roberto_Santos.html> 
Acesso em: 17 dez. 2016. 

http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao050/Roberto_Santos.html
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exigir, nas ruas e nas redes sociais – gestores públicos efetivamente comprometidos 

com a res pública. 

Embora seja truísmo observar que o direito introduzido pela Lei nº 8.429/92 

não se confunde com o direito penal, entre outras razões porque não se utiliza da 

sanção típica do crime, que é a privação da liberdade, a evolução doutrinária e 

jurisprudencial tem permitido concluir por uma forte semelhança com o direito 

criminal em termos de rigor punitivo.  

A suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a proibição de 

contratar com o poder público ou de receber dele incentivos ou subsídios fiscais ou 

creditícios, a imposição de multa, além do evidente dever de ressarcimento, podem 

parecer sanções menores em relação à privação da liberdade, mas se tornam 

severíssimas diante de duas singelas constatações comparativas: (i) o direito penal 

desenvolveu institutos que flexibilizam em grande escala a adoção da pena corporal, 

tais como a transação penal, a suspensão condicional do processo, a previsão dos 

regimes aberto e semiaberto para penas menores, a conversão da pena privativa em 

penas restritivas de direito, etc.; e (ii) a técnica de elaboração da lei penal observa o 

princípio da taxatividade, exigindo clareza e precisão na formulação do conteúdo do 

tipo penal, fórmula que é o exato oposto da técnica adotada no regime da Lei nº 

8.429/92. 

Com efeito, conquanto inevitável, o uso de uma tipologia aberta é o ponto 

crucial da técnica legislativa adotada pela Lei de Improbidade Administrativa e a 

principal nota distintiva deste regime em relação aos tipos cerrados do direito 

criminal (ainda que este contemple, por exemplo, a norma penal em branco). O 

enquadramento de comportamentos humanos em conceitos jurídicos 

indeterminados a priori exigirá do intérprete uma operação de valoração das 

circunstâncias que permeiam cada caso concreto, de modo muito mais elaborado do 

que seria necessário para a tipificação penal, para somente então extrair a 

adequada correlação entre a norma e a conduta. O risco, nessa operação, é o 

aumento extraordinário da discricionariedade do intérprete. 

Esse traço distintivo entre os regimes comparados repercute na análise da 

justa causa, notadamente porque os estudos mais significativos desse instituto vêm 

justamente do direito processual penal, em cuja senda a tipologia aberta não 

constitui um problema (muito pelo contrário). Não é exagerado, pois, defender que o 

equivalente ao princípio da taxatividade, ínsito aos tipos penais e corolário de um 
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modelo garantista, não foi abolido no regime da improbidade administrativa, o que 

resultaria no arbítrio, mas teve deslocada sua competência do agente normativo 

para o agente aplicador. Eis aí o busílis, pois o Estado de Direito se assenta na Lei 

legítima como ferramenta de uniformização, de modo que a abertura excessiva em 

matéria punitiva, sobretudo no sistema de civil law, traz riscos à uniformidade e 

coerência do ordenamento jurídico. 

É nesse cenário, pois, em que o conteúdo aberto dos tipos que compõem a 

improbidade administrativa exigem integração concreta e objetiva em bases 

casuísticas, que o instituto da justa causa ganha relevância ímpar, a fortiori ratione 

em relação ao direito penal, passando de condição formal da ação para elemento 

constitutivo da própria legitimidade do agir estatal. 

A normatização da justa causa como condição específica da ação de 

improbidade administrativa foi feita por meio de medida provisória, instrumento 

legislativo que, como se sabe, além de depender de requisitos próprios – relevância 

e urgência –, possui inerente caráter temporário, como o próprio nome indica. 

Demais disso, foi introduzida no ordenamento jurídico em circunstâncias históricas e 

políticas sui generis9, o que gera compreensíveis desconfianças de relevante parte 

da comunidade jurídica. 

Entretanto, não há qualquer notícia de decisão judicial, de qualquer 

instância, reconhecendo a inaplicabilidade dos dispositivos que tratam da justa 

causa para a ação de improbidade administrativa. Aliás, a pesquisa feita junto ao 

Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça não indica sequer que 

tenha havido contestações formais nesse sentido por parte do Ministério Público, 

principal autor de ações dessa natureza. 

Além disso, a norma veio em função de um sintoma ou diagnóstico de que o 

instrumento processual decorrente do regime protetivo da probidade administrativa, 

advindo da Lei nº 8.429/92, estaria dando azo a ajuizamentos infundados ou 

temerários, eventualmente até como mecanismo de perseguição ou partidarização 

do sistema de Justiça. Independentemente de tal diagnóstico ter alguma 

procedência, a sua existência é clarividente, a teor de diversas manifestações 

doutrinárias e até jurisprudenciais a respeito. 

                                                             
9
 Conforme item próprio, explorado no terceiro capítulo desta dissertação. 
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É certo que boa parte das reclamações pode decorrer de uma previsível 

reação dos principais atingidos pelo regime jurídico preconizado na Lei nº 8.429/92, 

na medida em que a esfera de responsabilização por atos de improbidade 

administrativa, dada a sua abertura semântica, tornou-se instrumento de ampla 

proteção ao princípio da moralidade administrativa, atingindo atores públicos que, 

até então, raramente eram incomodados nas demais esferas de proteção10. 

Por outro lado, o advento da justa causa como condição específica da ação 

de improbidade administrativa pode ser visto como prudente filtro processual, 

originário do espírito garantista da Constituição e da coerência do ordenamento 

jurídico, se não para evitar o que pode ser classificado como a exceção da exceção 

– isto é, os pretensos casos de uso indevido da ação de improbidade para fins de 

perseguição ou partidarização –, certamente para aperfeiçoar o próprio regime de 

responsabilização por ato de improbidade, depurando o caráter aberto dos tipos 

previstos na Lei nº 8.429/92. 

Ao fim, como tudo na vida (e no direito), há que se buscar um equilíbrio entre 

os extremos, vale dizer, entre os postulados de corte garantista, que, ao menos em 

tese, caracterizam o constitucionalismo pátrio, e a realidade alarmante que, nos dias 

atuais, se tem desnudado aos olhos de uma população cada vez mais incrédula e 

desesperançada. Mesmo porque não há necessidade de negligenciar princípios e 

garantias fundamentais, inerentes a qualquer acusado no âmbito do Estado 

Democrático de Direito, para que qualquer bem jurídico – mesmo um tão importante 

quanto a probidade administrativa – seja adequadamente tutelado. Ao contrário, a 

harmonização dessas garantias com a aplicação criteriosa da Lei nº 8.429/92, 

inclusive quanto à justa causa para a respectiva ação, contribui com a credibilidade 

do instrumento e, portanto, com a efetividade do combate à corrupção, respondendo 

de modo racional, coerente e responsável às legítimas demandas da sociedade. 

 

                                                             
10

 Justiça seja feita, a partir do julgamento da Ação Penal nº 470 pelo Supremo Tribunal Federal e, 
em especial, a partir da Lei nº 12.850/2013, que regrou o instituto da colaboração premiada como 
meio de obtenção de prova, a esfera penal vem resgatando credibilidade e efetividade, sendo 
símbolo maior desse novo momento, sem dúvida, a denominada Operação Lava Jato. 
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2. SISTEMA SANCIONADOR ESTATAL 

A Constituição é a fonte primária, legítima e irradiadora das competências de 

que investem entes, órgãos e agentes públicos incumbidos de promover a 

implementação dos objetivos constitucionais. A Carta brasileira de 1988, mais do 

que qualquer outra na história do país, traçou de forma suficiente o perfil das mais 

importantes instituições e institutos jurídicos, estabelecendo no plano maior uma 

quantidade significativa de princípios e regras11, aos quais obrigatoriamente se 

submetem não só os demais atos normativos (infraconstitucionais), mas também os 

atos administrativos e jurisdicionais. 

Dentre as diversas competências atribuídas a órgãos, entes e agentes 

públicos, importa, para fins do estudo ora proposto, distinguir aquelas que têm o 

condão de resultar na imposição de sanções, tomadas aqui exclusivamente no 

sentido de punição12, por parte do Estado.  

Ao conjunto de preceitos – regras e princípios –  que regulam a atividade 

punitiva do Estado dá-se o nome de Direito Punitivo ou Sancionador, ora 

denominado Sistema Sancionador Estatal13. 

É no seio do Sistema Sancionador Estatal que radica não só o regime 

jurídico inaugurado pela Lei nº 8.429/92, que reprime de modo específico a prática 

de condutas ímprobas, mas todas as demais instâncias ou esferas de 

responsabilização. Conhecê-lo, assim como suas principais características jurídicas, 

é premissa sine qua non para a compreensão sistêmica e coerente com a totalidade 

do ordenamento jurídico da justa causa para a ação civil de improbidade 

administrativa. 

                                                             
11

 PESSOA, Robertônio. Curso de Direito Administrativo Moderno. Rio de Janeiro: Forense, 2003, 
p.69. 
12

 A expressão “sanção jurídica” compreende uma reação ou retribuição prevista no ordenamento 
jurídico, que tanto pode adquirir um caráter premial quanto punitivo. 
13

 As expressões “Atividade Punitiva do Estado”, “Direito Punitivo” e “Direito Sancionador” são as mais 
utilizadas pela doutrina, todas com o mesmo sentido: conjunto de princípios e regras que regulam a 
atuação estatal – seja pela Administração, seja pelo Estado-Juiz – em sua atividade punitiva (jus 
puniendi). Refere-se, pois, tanto a sanções judiciais quanto administrativas.  Fábio Medina Osório, por 
exemplo, vale-se da expressão “Direito Punitivo” (OSÓRIO, Fábio Medina. Direito administrativo 
sancionador. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2009. p. 15). Já Alexandre Moreira utiliza 
“Direito Sancionador” (MOREIRA, Alexandre Magno Fernandes. É preciso construir uma teoria geral 
do Direito Sancionador. 2014. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2014-out-15/alexandre-
moreira-preciso-construir-teoria-direito-sancionador> Acesso em: 17 jun. 2017. A adoção da 
expressão “Sistema Sancionador Estatal”, com o mesmo sentido, embora não adotada em qualquer 
das obras pesquisadas, foi opção deste discente para reforçar as ideias de sistema, coerência, 
unidade, etc., conforme será visto mais adiante. 
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2.1. A Unidade do Ilícito 

A compreensão de um Sistema Sancionador Estatal inicia-se na verificação 

de que o ilícito é conceito uno, indivisível, ainda que seja comum diferenciá-lo por 

espécies (por exemplo: ilícito civil, ilícito penal, ilícito administrativo). É verificar que, 

na realidade, o que se configura é a existência de graus de nocividade social, que, 

por esse mesmo motivo, geram sanções específicas tendo em conta o bem jurídico 

tutelado. 

Anibal Bruno, há muito tempo, já lecionava a ausência de distinção 

substantiva entre os ilícitos penal e civil: 

 

[...] não há diferença em substância entre ilícito penal e ilícito civil. O 
que os distingue é antes questão de grau que de essência. Todo 
ilícito é uma contradição à lei, uma rebelião contra a norma, expressa 
na ofensa ou ameaça a um bem ou interesse por esta tutelado. A 
importância social atribuída a esse bem ou interesse jurídico é, em 
grande parte, o que determina a natureza da sanção – civil ou penal. 
É uma questão de hierarquia de valores.14 

 

Em lição bem mais recente, Heraldo Garcia Vitta concorda com essa 

posição ao sustentar que os ilícitos penal, administrativo e civil “constituem 

manifestações de um mesmo conceito, que não é próprio desta ou daquela 

disciplina, antes compreende todos os tipos de ilícitos do ordenamento”15. 

O que se divide, portanto, não é exatamente o ilícito, mas sim as sanções 

que dele decorrem, previstas no ordenamento jurídico. Em outras palavras, a 

unicidade ontológica da ilicitude, em virtude dos diversos graus de (des)valor que a 

sociedade lhe atribui, produz, por intermédio do legislador, sanções de natureza 

jurídica variadas. As mais comuns são as de natureza penal, civil e administrativa, as 

quais, por sua vez, repercutem no campo do processo judicial e administrativo (daí 

falar em ações penais, ações civis, processos administrativos), bem como na criação 

de diversas esferas de responsabilização. 

Entretanto, em todas as espécies de ilícitos há uma característica comum, 

confirmando a unicidade do conceito, que é o fato de se estar diante de uma afronta 

                                                             
14

 BRUNO, Anibal. Direito Penal. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 294. T.1. Apud AGOSTINI, 
Alexandra Comar de; S. L. JUNIOR, Arnaldo Hossepian. A invasão incondicional da lei penal e o 
direito administrativo sancionador como mecanismo de legitimação e controle do poder punitivo do 
Estado. In: Direito Administrativo Sancionador. Luiz Mauricio Souza Blazeck e Laerte I. Marzagão 
Junior (coords.). São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 25. 
15

 VITTA, Heraldo Garcia. A sanção no direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 30. 
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ao que o Estado decidiu ser o certo para regular a vida em sociedade. Como diz 

Regis de Oliveira: “O conceito de antijuridicidade é comum aos diversos ramos do 

Direito; pertence à teoria geral do Direito. Por isso não se distinguem os ilícitos civil, 

criminal e administrativo em sua essência; ontologicamente, são uma e mesma 

coisa”16. 

Adolfo Merkel também considera não haver qualquer distinção ontológica 

entre o ilícito civil e o penal. O ilícito é um só e representa, em seu entendimento, a 

discordância entre a vontade do indivíduo imputável e a vontade geral, objetivada 

nas normas jurídicas17. A respeito da posição de Adolfo Merkel, Eugenio Florian 

assevera: 

 

[...] tanto a coação civil (Zivilzwang, Entschädigungswang) quanto a 
coação penal (Strafzwang) objetivam o interesse geral e são formas 
de reação contra fatos anti-jurídicos, tendo como finalidade eliminar o 
dissídio entre a vontade geral e a vontade individual. A reação penal 
tem caráter subsidiário: é o meio mais enérgico que intervém quando 
a outra é insuficiente.18 

 

No mesmo sentido é a lição de Nelson Hungria: 

 

A ilicitude jurídica é uma só, do mesmo modo que um só, na sua 
essência, é o dever jurídico. Dizia Bentham que as leis são divididas 
apenas por comodidade de distribuição: todas podiam ser, por sua 
identidade substancial, dispostas sobre um mesmo plano, sobre um 
só mapa-múndi. No que têm de fundamental, coincidem o delito civil 
e o delito penal. Um e outro são uma rebeldia contra a ordem 
jurídica. Consistem ambos num fato exterior do homem, antijurídico, 
imputável a título de dolo ou culpa.19 

 

A noção da unidade do conceito de ilicitude20 é premissa fundamental para a 

compreensão de um Sistema Sancionador Estatal. Isso porque a ideia de “sistema” 

                                                             
16

 OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Infrações e Sanções Administrativas. 2. ed. ver. atual. ampl., São 
Paulo: RT, 2005, p. 19. 
17

 FLORIAN, Eugenio. Apud AZEVEDO, Noé. Ilícito penal e ilícito civil. Revista Forense. Rio de 
Janeiro, v. 196, p. 29-37, Nov./dez. 1959. 
18

 Idem, p. 29. 
19

 Apud CAPEZ, Fernando. Limites Constitucionais à Lei de Improbidade. São Paulo: Saraiva, 2010, 
p. 267. 
20

 Gustavo Binenbojm assevera que “no direito espanhol, e.g., as construções doutrinárias partem da 
noção de que o poder punitivo estatal é um só. Segundo García de Enterría e Tomás-Ramón 
Fernández, ‘[e]l mismo ius puniendi del Estado puede manifestarse tanto por la via judicial penal com 
por la via administrativa’. A ideia é que a penalidade – independentemente do nomem iuris que se lhe 
atribua – emana do mesmo poder punitivo estatal. Poder esse que, no Estado Democrático de Direito, 
não pode ser exercido de forma livre. V. García de Enterría, Eduardo; Fernándes, Tomás-Ramón. 
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remete a uma totalidade ordenada, isto é, a um conjunto de entes que não estão 

somente em relacionamento com o todo, mas que guardam coerência entre si.  

Além disso, tratando-se de ciência do direito, a sistematização deverá ser 

feita legitimando-se em valores maiores desse ramo do saber, conforme lição de 

Ney Castelo Branco Neto: 

 

Com efeito, para que haja a formação do sistema, podemos afirmar 
que o seu substrato estaria calcado nos valores da segurança 
jurídica e nos princípios da igualdade e da justiça. Assim, a 
previsibilidade do direito, bem como a estabilidade e continuidade da 
legislação e da jurisprudência agregariam valores para a formação 
do sistema, que necessariamente deve traduzir e realizar a 
adequação valorativa e a unidade interior como fundamento da 
ordem jurídica.21 

  

Sistema implica, portanto, conjunto de entes (ou subsistemas) que se 

relacionam com o todo e guardam coerência entre si. Sistema jurídico, por sua vez, 

notadamente no âmbito do Estado Democrático de Direito, além da relação com o 

todo e a coerência interna, revela forte relação axiológica com valores e princípios 

como segurança jurídica, igualdade e justiça.  

No caso do Direito Sancionador, a classificação mais comum, em nível 

primário, aponta para dois subsistemas: o do Direito Penal e o do Direito 

Administrativo Sancionador22, cada qual ostentando características próprias, mas 

que se relacionam, sobretudo sob o ponto de vista principiológico com o todo23 (o 

que se está ora a denominar Sistema Sancionador Estatal). 

                                                                                                                                                                                              
Curso de derecho administrativo. 5. ed., v. II, Madri: Civitas, 1998. p. 163.” (BINENBOJM, Gustavo. O 
direito administrativo sancionador e o estatuto constitucional do poder punitivo estatal: possibilidades, 
limites e aspectos controvertidos da regulação do setor de revenda de combustíveis. In Revista de 
Direito da Procuradoria-Geral, Rio de Janeiro (Edição Especial): Administração Pública, Risco e 
Segurança Jurídica, 2014. p. 469.). 
21

 BRANCO NETO, Ney Castelo. O sistema na ciência do direito: as incompletudes diante do 
pensamento sistêmico e a racionalidade jurídica. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XI, n. 58, out 2008. 
Disponível em: 
<http://www.ambito‐juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo _id=5182> 
Acesso em: 21 maio 2017. 
22

 Não inserimos no âmbito do jus puniendi estatal as sanções civis, mesmo aquelas aplicadas pelo 
Poder Judiciário, pelas razões explanadas mais adiante. 
23

 Alexandre Magno Fernandes Moreira (op. cit.) ressalta a importância de se construir uma teoria 
geral do Direito Sancionador, abrangendo esses dois ramos: “Nesse sentido, o grande desafio 
imposto à doutrina penalista brasileira (e, em certa medida, mundial) é a construção de uma teoria 
geral do Direito Sancionador. Essa teoria deverá identificar os pontos de contato e de divergência 
entre o Direito Penal e o Direito Administrativo Sancionador, sempre tendo em vista a proteção dos 
direitos individuais dos acusados e das vítimas dos ilícitos e o eficaz cumprimento da lei (o famoso 
‘Direito Penal de Duas Velocidades’, desenvolvido por Jesús-María Silva Sánchez, pode constituir um 
dos pontos de partida para essa nova formulação teórica).” 
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Enfocando o Direito Administrativo Sancionador, há novas subdivisões, 

conforme a natureza secundária dos ilícitos (trânsito, consumidor, financeiro, 

concorrencial, regulatório, etc.). 

E especificamente no tocante à responsabilidade dos agentes públicos, José 

Roberto Pimenta de Oliveira visualiza no plano constitucional nada menos do que 9 

(nove) subsistemas, que ele denomina esferas de responsabilização, decorrentes do 

âmbito material da norma sancionatória: 

 

(1) a responsabilidade por ilícito civil (art. 37, § 6º); 
(2) a responsabilidade por ilícito penal comum (art. 22, I); 
(3) a responsabilidade por ilícito eleitoral (art. 14 e 22, I); 
(4) a responsabilidade por irregularidade de contas (art. 71, VIII); 
(5) a responsabilidade por ato de improbidade administrativa (art. 37, 
§ 4º); [...] 
(6) a responsabilidade político-constitucional, consubstanciada na 
previsão de crimes de responsabilidade passíveis de cometimento 
por determinados agentes políticos ou servidores estatais, nos 
termos dos artigos 29-A, §§ 2º e 3º; 50; 52, I, II; 85: 86, III; 102, I, “c”; 
105, I, “a” e 108, I, “a”; 
(7) a responsabilidade político-legislativa, consistente na decretação 
da perda de mandato parlamentar, pelas infrações previstas no artigo 
55; 
(8) a responsabilidade administrativa, incidente, excluídos os cargos 
políticos, sobre todos os titulares de cargo, função e emprego público 
(art. 41, § 1º, II) no âmbito da Administração Direta e Autárquica de 
todos os Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, sobre os contratados para atender a necessidade 
excepcional de excepcional interesse público (art. 37, IX), e sobre 
ocupantes de empregos governamentais em pessoas jurídicas de 
direito privado integrantes da Administração Indireta (art. 173, § 1º, 
II). [...] 
(9) responsabilidade pela prática de discriminação atentatória de 
direitos e liberdades fundamentais (art. 5º, XLI) tipificada sob o rótulo 
de abuso de autoridade (cf. art. 103-B).24 

 

Assevera, referido autor, que cada uma dessas esferas de responsabilização 

se submete a um regime jurídico próprio, distintos entre si, mas com “elementos que 

as tornam espécies do mesmo gênero”, concluindo que essa estruturação de 

sistemas de responsabilidade harmoniza-se integralmente com a opção constituinte 

de eleger “bens jurídicos com dimensão axiológica valiosíssima para a arquitetura do 

                                                             
24

 OLIVEIRA, José Roberto Pimenta. Improbidade administrativa e sua autonomia constitucional. Belo 
Horizonte: Fórum, 2009. p. 86. 
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Estado Democrático de Direito [...], compreensível à luz da realidade histórico-

cultural da qual emergiu a obra constitucional” 25. 

De fato, como afirmado no início, toda e qualquer atividade punitiva do 

Estado não apenas possui fundamentação na Constituição da República, como 

somente poderá ser exercida a partir de critérios e limites consagrados expressa ou 

implicitamente no Texto Maior. 

E assim o é por uma razão assaz singela: toda punição estatal, quer em face 

de particulares, quer em face de agentes públicos, afeta a esfera de direitos 

fundamentais (liberdade, propriedade, bens materiais e imateriais, direitos políticos, 

privacidade, intimidade, etc.), atraindo a imperiosidade da observância de preceitos 

constitucionais que informam e conformam o Sistema Sancionador Estatal.  

Confira-se lição de Gustavo Binenbojm a respeito: 

 

Toda atividade administrativa deve observância, primeira e 
precipuamente, aos princípios e regras constitucionais. Como já 
afirmei, a Constituição representa o cerne da vinculação 
administrativa à juridicidade. O mesmo se passa em relação ao 
exercício de poder punitivo pela Administração Pública. Aliás, essa é 
uma das searas em que o grau de impregnação constitucional é dos 
mais intensos. Ao sancionar os particulares, a Administração lhes 
impõem gravame que afeta de forma severa a sua esfera de direitos 
fundamentais. Daí a importância de se reconduzir essa atividade 
repressiva à lógica garantística da Constituição, da qual se extrai um 
robusto sistema de princípios e regras voltados à proteção dos 
administrados contra o exercício arbitrário do poder punitivo estatal.26 

 

Com efeito, nenhum desses subsistemas opera por lógica estanque ou 

autocentrada. Todos necessitam dialogar, em maior ou menor grau, com a lógica 

garantista da Constituição, visto que a finalidade pública de todos está atrelada à 

possível imposição de penalidade potencialmente apta a invadir esfera de direitos 

fundamentais. 

Além disso, também os une a escolha expressa do legislador em punir 

determinadas condutas de forma mais severa, a fim de preservar bens jurídicos que 

merecem especial proteção do ordenamento jurídico diante do interesse público 

envolvido. 
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 Ibid., p. 87. 
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 BINENBOJM, Gustavo. O direito administrativo sancionador e o estatuto constitucional do poder 
punitivo estatal: possibilidades, limites e aspectos controvertidos da regulação do setor de revenda de 
combustíveis. In Revista de Direito da Procuradoria-Geral, Rio de Janeiro (Edição Especial): 
Administração Pública, Risco e Segurança Jurídica, 2014. p. 468. 
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Logo, para a aplicação de todos esses subsistemas, inclusive o que toca à 

proteção da probidade administrativa, é imperiosa a necessidade de se observar 

limitações materiais e processuais à atividade sancionatória do Estado, como 

adverte Helena Regina Lobo da Costa: 

 

A necessidade de se estabelecer um regime jurídico claro e que 
ofereça limitações materiais e processuais à atividade sancionatória 
estatal no campo administrativo é evidente, já que se trata de âmbito 
no qual o Estado pune o particular por meio de ingerências em 
direitos fundamentais seus, ou seja, sanções. Portanto, a justificação 
dessa atividade precisa ser fundada em critérios rigorosos, que 
sejam capazes de oferecer fundamentação suficiente para uma 

atuação estatal revestida de relevante impacto aos particulares.
27

 

 

Portanto, a unidade do ilícito28 é o fio que entrelaça as diversas instâncias 

sancionatórias do Estado, as quais, não obstante se fracionem por razões político-

legislativas de grau de desvalor das condutas e até mesmo de operacionalização – o 

que atrai especificidades próprias em cada esfera –, mantém-se amarradas a um 

núcleo comum de princípios e garantias fundamentais decorrentes da Constituição. 

2.2. Sanção Jurídica 

Conforme afirmado anteriormente, a unicidade ontológica do ilícito convive 

com a diversidade das sanções jurídicas, o que remete à necessidade de palmilhar a 

análise desse instituto, ainda que de modo não exauriente. 

O primeiro corte que se faz, de antemão, é de que o sentido do termo 

sanção adotado neste trabalho é apenas o sentido negativo, isto é, que correlaciona 

a sanção a um castigo. Essa referência é necessária porque o conceito de sanção 

jurídica também poderia abranger a modalidade de sanção como prêmio, na medida 
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 COSTA, Helena Regina Lobo da. Direito Administrativo Sancionador e Direito Penal: a necessidade 
de desenvolvimento de uma política sancionadora integrada. In: Direito Administrativo Sancionador. 
Luiz Mauricio Souza Blazeck e Laerte I. Marzagão Junior (coords.). São Paulo: Quartier Latin, 2014, 
p. 110. 
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 Em sentido contrário à unicidade ontológica do ilícito, cite-se Edilson Pereira Nobre Júnior: “Não se 
duvida que crime ou delito e infração administrativa são entidades distintas em sua essência. [...] 
Essa distinção ontológica, no entanto, não pode olvidar que, tanto no ilícito criminal como no 
administrativo, está-se ante situação ensejadora da manifestação punitiva do Estado.” Mesmo assim, 
referido articulista reconhece a possibilidade de aplicação, no que possível, de garantias 
constitucionais aos ilícitos administrativos: “[...] não é despiciendo suster que as garantias 
constitucionais implícitas, inerentes ao Estado Democrático de Direito (art. 5º, § 2º, CF), conduzem à 
aplicação, o quanto possível, dos postulados penais às faltas administrativas”. NOBRE JUNIOR, 
Edilson Pereira. Sanções Administrativas e Sanções do Direito Penal. Revista CEJ/RN. Natal, RN, 
Justiça Federal de 1ª Instância. Seção Judiciária do Rio Grande do Norte. V. 1, n. 1, jul./dez. 1994. 
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em que ambos, punição e prêmio, são tidos como consequências jurídicas de 

determinadas condutas. 

É o que se infere da lição sobre o princípio retributivo de Hans Kelsen: 

 

A ordem social pode prescrever uma determinada conduta humana 
sem ligar à observância ou não observância deste imperativo 
quaisquer consequências. Também pode, porém, estatuir uma 
determinada conduta humana e, simultaneamente, ligar à esta 
conduta oposta uma vantagem, de um prémio, ou ligar à conduta 
oposta uma desvantagem, uma pena (no sentido mais amplo da 
palavra). O princípio, que conduz a reagir a uma determinada 
conduta com um prémio ou uma pena é o principio retributivo 
(vergeltung). O prémio e o castigo podem compreender-se no 
conceito de sanção.29 

 

Para a hipótese presente, entretanto, a sanção deve ser compreendida 

apenas no sentido de se tratar da consequência jurídica que o não cumprimento de 

um dever produz em relação ao obrigado. Vale dizer, a imposição coativa de uma 

sanção jurídica pressupõe a violação de uma norma; pressupõe, portanto, a ilicitude, 

que é a qualidade própria da conduta de quem afronta o direito estabelecido30. E à 

ilicitude contrapõe-se o dever jurídico, que seria precisamente a conduta oposta ao 

ato antijurídico. 

A divisão clássica das sanções jurídicas alude às sanções penais, civis e 

administrativas, sendo estas, naturalmente, as que mais interessam ao presente 

trabalho. 

Vladimir Stasiak destaca as sanções de natureza penal, considerando-as a 

primeira forma organizada de sanção, “pois antes dela a consequência das 

transgressões se operava por meio da vingança privada, que extrapolava, em muitos 

casos, os limites da gravidade da lesão”31. Na verdade, ao que se tem, antigamente 

predominava a sanção penal, sendo essa a primeira forma de direito. A evolução 

dogmática dos institutos jurídicos ligados ao direito penal, portanto, vai repercutir 
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 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Trad. João Baptista Machado. 6. ed. Coimbra: Armênio 
Amado, 1984. p. 49. 
30

 Por evidente, não será objeto de análise as sanções não provenientes do Estado, como as de 
natureza social, moral em sentido amplo ou religiosa (transcendental). Por mais evidente ainda, não 
confundir a sanção aqui tratada com o ato de competência exclusiva do presidente da República, 
relacionado com o processo legislativo, por meio do qual referida autoridade adere ao projeto de lei 
votado no Congresso Nacional, apondo sua aprovação e enviando-o para promulgação e publicação. 
31

 STASIAK, Vladimir. Proposição Classificatória das Sanções. Revista CESUMAR, Maringá 4 (1): 
2001. Disponível em: <http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revcesumar/article/viewFile/ 
181/940> Acesso em: 14 set. 2016. 
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como elemento balizador da aplicação das demais espécies de sanções, inclusive 

as veiculadas na Lei nº 8.429/92. 

Esclareça-se, ainda, que as sanções puramente civis fogem do escopo 

desta dissertação, entre outras razões porque, diferentemente da sanção penal, que 

trabalha com a ideia de punição, a sanção civil possui, basicamente, caráter 

patrimonial, ou seja, lida com a ideia de reparação, sendo nesse sentido o escólio de 

Zelmo Denari: 

 

[Sanções civis] são as que pré-ordenam à restauração do equilíbrio 
patrimonial rompido pela ocorrência de um fato ilícito. No mais das 
vezes, elas se oferecem como consequência do inadimplemento de 
uma obrigação e visam reparar o dano patrimonial dele resultante.32 

 

De fato, quando se alude à sanção no contexto da responsabilidade civil, 

invariavelmente se está a falar em consequências de ordem patrimonial, embora 

seja possível vislumbrar outras formas de manifestação, como a prescrição, a 

decadência ou a nulidade de atos irregulares33. 

Não se desconhece, ademais, que também no âmbito do Direito Civil as 

sanções têm demonstrado evolução dogmática e histórica, assumindo, por vezes, 

feições distintas do campo meramente indenizatório ou ressarcitório, como é o caso, 

por exemplo, da medida cautelar de separação de corpos34 e da perda do poder 

familiar35. Tais medidas, contudo, ainda que impostas pelo Estado no contexto da 

função substitutiva da jurisdição36, não se confunde com a atividade punitiva estatal, 

própria, reitere-se, das sanções penais e administrativas. 

Com relação à sanção administrativa, é oportuno transcrever a definição de 

Fábio Medina Osório: 
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 DENARI, Zelmo. Infrações Tributárias e Delitos Fiscais. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994, p. 71. 
33

 STASIAK, op. cit., p. 56. 
34

 Prevista no art. 1.562 do Código Civil, a separação de corpos pode ostenta caráter de sanção 
mediante deferimento judicial de “afastamento do outro cônjuge, desde que se mostre necessária ao 
resguardo de direitos ou da integridade física ou psicológica do cônjuge prejudicado e dos filhos 
comuns”. EL MAERRAWI, Maria Isabel. Ponderações relevantes sobre a separação de corpos. 
Aspectos processuais, substanciais e seu tratamento pela doutrina e jurisprudência 
modernas. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 12, n. 1594, 12 nov. 2007. 
Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/10644>. Acesso em: 10 jun. 2017. 
35

 Art. 1.638 do Código Civil: Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que: I - castigar 
imoderadamente o filho; II - deixar o filho em abandono; III - praticar atos contrários à moral e aos 
bons costumes; IV - incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo antecedente. 
36

 A substitutividade é uma das características da jurisdição, na medida em que esta substitui a 
vontade dos litigantes em favor da vontade funcional do Estado-Juiz, o qual emanará decisão de 
observância obrigatória e, se necessário, até mesmo forçada. 

https://jus.com.br/revista/edicoes/2007
https://jus.com.br/artigos/10644/ponderacoes-relevantes-sobre-a-separacao-de-corpos
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[Sanção administrativa é um] mal ou castigo, porque tem efeitos 
aflitivos, com alcance geral e potencialmente pro futuro, imposto pela 
Administração Pública, materialmente considerada, pelo Judiciário ou 
por corporações de direito público, a um administrado, jurisdicionado, 
agente público, pessoa física ou jurídica, sujeitos ou não a especiais 
relações de sujeição com o Estado, como consequência de uma 
conduta ilegal, tipificada em norma proibitiva, com uma finalidade 
repressora ou disciplinar, no âmbito de aplicação formal e material do 
Direito Administrativo.37 

 

Defende o autor, de forma pioneira, o enquadramento das sanções previstas 

na Lei nº 8.429/92 no ramo do Direito Administrativo Sancionador, utilizando como 

critério o âmbito do direito material no qual a sanção será imposta, ainda que a 

competência para sua aplicação seja do Poder Judiciário, visto que o conceito de 

sanção administrativa “abdica da exclusiva presença de uma autoridade 

administrativa no polo ativo da relação englobada no Direito Punitivo”38. 

As sanções administrativas, portanto, são mecanismos de repressão de que 

se vale a Administração para punir a violação de normas e tutelar a regularidade das 

condutas dos agentes públicos, sendo as mais conhecidas as multas, a apreensão 

de mercadorias, a interdição de direitos, as penas disciplinares (demissão, 

suspensão), entre outras. 

Compulsando as sanções previstas na Constituição e na Lei nº 8.429/92, 

relativamente aos atos de improbidade administrativa, verifica-se que a ideia da 

unicidade do ilícito é, de fato, a que mais se revela consentânea com a coerência do 

ordenamento jurídico, pois tais sanções possuem claras distinções quanto à origem 

e natureza. 

Com efeito, a suspensão dos direitos políticos é uma sanção de natureza 

político-eleitoral, radicada na própria Constituição (a cidadania é fundamento da 

República, a teor do art. 1º, II, da CF/88, e o seu Capítulo IV é todo dedicado aos 

direitos políticos), considerada uma das penas mais gravosas previstas no 

ordenamento jurídico, tanto que somente adotada na seara criminal (em âmbito 

extrapenal, somente o regime da improbidade administrativa prevê tal pena). 
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 OSÓRIO, Fábio Medina. Direito administrativo sancionador. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 
RT, 2009. p. 95. 
38

 Id. A inter-relação das decisões proferidas nas esferas administrativa, penal e civil no âmbito da 
improbidade. In: Improbidade Administrativa: temas atuais e controvertidos. Mauro Campbell Marques 
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A perda da função pública e a proibição de contratar com o poder público 

são sanções associadas ao direito administrativo, conquanto, em relação à primeira, 

seja prevista sua aplicação também na via do Direito Penal39. 

A perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio e o 

pagamento de multa são sanções eminentemente civis, ainda que também possam 

ser aplicadas no âmbito criminal, assim como o ressarcimento ao erário, embora, 

neste caso, nem seria apropriado qualificar como sanção (no sentido de punição), 

mas como mera consequência jurídica da lesão patrimonial causada. 

Portanto, as sanções previstas para a prática de atos de improbidade 

administrativa possuem distintas origens e naturezas, muito embora, no bojo da Lei 

nº 8.429/92, constituam espaço delimitado de um subsistema único – o regime 

jurídico que combate a improbidade administrativa –, reforçando a ideia da unicidade 

ontológica do ilícito e o entrelaçamento de diversas esferas autônomas, porém 

interligadas em termos de postulados principiológicos, do Sistema Sancionador 

Estatal. 

2.3. Direito Administrativo Sancionador e Direito Penal 

Como afirmado, ressalvados casos específicos, normalmente no âmbito do 

Direito de Família e da proteção da criança e do adolescente, os ilícitos civis dizem 

respeito basicamente à reparação de prejuízos, gerando o dever de indenização, 

mas com limitado potencial de invadir a esfera de direitos fundamentais como a 

liberdade e os direitos políticos. 

Tanto assim é que na teoria geral da ação, enquanto direito à jurisdição, 

distinguem-se as ações que pleiteiam a aplicação de sanções civis das que 

postulam sanções penais e administrativas. A estas – e apenas a estas – fala-se no 

direito de punir do Estado (jus puniendi). Para as ações civis, próprias de relações 

de natureza privada, fala-se em direito de ação (jus accusationis), conforme ensina 

Warley Belo: 
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 Art. 92 do Código Penal: “São também efeitos da condenação: I – a perda do cargo, função pública 
ou mandato eletivo: a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um 
ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração 
Pública; b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos 
demais casos.”  
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Ação é faculdade ou dever (no caso das ações penais públicas) e 
meio próprio que tem toda pessoa capaz, com interesse e 
legitimidade de exercitar em juízo um direito subjetivo de que é 
titular. É meio legal de reivindicar ou defender em juízo um direito 
subjetivo pretendido, ameaçado ou violado ou simples interesse. É o 
direito de invocar o Poder Judiciário. Diz-se que ela é pública, 
mesmo a ação penal condenatória de iniciativa privada, pois o que se 
faz valer é o direito de punir do Estado (ius puniendi) e não o direito 
de ação (ius accusationis).40 

 

Daí porque o Direito Sancionador Estatal não alberga as sanções civis e se 

divide, conforme doutrina clássica, em Direito Penal e Direito Administrativo 

Sancionador, este muito mais recente do que aquele sob o ponto de vista histórico e 

de desenvolvimento dogmático. 

Com efeito, sob o aspecto punitivo (jus puniendi), e utilizando o critério do 

regime jurídico a que estão atreladas, as sanções aplicáveis pelo Estado se dividem 

em sanções penais e sanções administrativas, “espécies do gênero Direito 

Sancionador ou Direito Punitivo, uma categoria ainda algo enigmática, visto que 

arrasta consigo um Direito Processual Punitivo e uma forte carga de 

interdisciplinaridade”41. 

Fábio Medina Osório, doutrinador pioneiro na sistematização do Direito 

Administrativo Sancionador, assevera: 

 

Um estado laico, garantidor de direitos fundamentais, pode aplicar e 
de qualquer modo deve controlar, direta ou indiretamente, sanções 
que atingem a cidadania de pessoas que lesam toda a comunidade, 
retirando-as da vida cidadã, total ou parcialmente, afetando suas 
posições jurídicas de modo gravoso. Essa prerrogativa estatal, no 
tocante ao funcionamento e dinâmica das relações jurídico-
administrativas, é disciplinada pelo Direito Administrativo 
Sancionador.42 

 

De fato, é vertiginoso o crescimento do Direito Administrativo Sancionador 

no Brasil nas últimas décadas, notadamente a partir da Constituição de 1988. Leis (e 

sanções administrativas) são aplicadas o tempo todo pelo poder público nos mais 
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 OSÓRIO, Fábio Medina. Devido processo administrativo sancionador no sistema financeiro 
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variados âmbitos materiais, como trânsito, consumidor, meio ambiente, transportes, 

sistema tributário, sistema financeiro, matéria concorrencial, entre tantos outros. 

Todavia, essa expansão normativa ainda carece de um regime jurídico que 

abranja com a devida profundidade todos os aspectos da atividade punitiva estatal, 

como adverte Helena Regina Lobo da Costa: 

 

[...] não se chegou ao desenvolvimento de um regime jurídico 
específico, que viesse, eventualmente, a ser plasmado em lei, 
contendo as bases mínimas e comuns a todas as manifestações da 
função sancionadora da administração. [...] A necessidade de se 
estabelecer um regime jurídico claro e que ofereça limitações 
materiais e processuais à atividade sancionatória estatal no campo 
administrativo é evidente, já que se trata de âmbito no qual o Estado 
pune o particular por meio de ingerência em direitos fundamentais 
seus, ou seja, sanções. Portanto, a justificação dessa atividade 
precisa ser fundada em critérios rigorosos, que sejam capazes de 
oferecer fundamentação suficiente para uma atuação estatal 
revestida de relevante impacto aos particulares. 

 

Segue dessa constatação, bem como da anteriormente referida unidade do 

ilícito, a relevante contribuição que o Direito Penal confere ao Direito Administrativo 

Sancionador, já que as sanções de ambos “interligam-se no universo ainda 

enigmático e pouco explorado do Direito Sancionador, o que remete o intérprete a 

discussões sobre a unidade da pretensão punitiva do Estado e seus 

desdobramentos”43. 

Com efeito, a sanção administrativa, a exemplo da sua congênere penal, 

cumpre a mesma função na sociedade, qual seja, a proteção de bens jurídicos 

(trânsito, consumidor, meio ambiente, probidade administrativa, etc.), por meio da 

repressão e da prevenção de atos ilícitos44. É inegável, portanto, a existência de 

inúmeros pontos de contato entre o Direito Penal e o Direito Administrativo 

Sancionador. A semelhança evidencia-se mais ainda quando se constata que 
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 Id. Devido processo administrativo sancionador no sistema financeiro nacional. In: Direito 
Sancionador: Sistema Financeiro Nacional. Fábio Medina Osório (coord.). Belo Horizonte: Fórum, 
2007, p. 15. 
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 O binômio prevenção e repressão como escopos da pena, objeto de vasta literatura na doutrina 
penalista, é o traço característico da íntima conexão entre as responsabilidades penal e 
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moral ou material”. COSTA, Helena Regina Lobo da. Direito administrativo sancionador e direito 
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determinadas sanções, como a multa, a perda do cargo e a restrição de direitos, são 

instrumentos comuns tanto do Direito Penal quanto do Direito Administrativo. 

Tratando da ação de improbidade administrativa, Paulo Henrique dos Santos 

Lucon e Guilherme Recena Costa defendem a existência de um núcleo comum entre 

o Direito Administrativo Sancionador e o Direito Penal e Processual Penal: 

 

Diante da natureza essencialmente punitiva da ação de improbidade 
administrativa, esta deve ser compreendida à luz do regime jurídico 
do Direito Administrativo Sancionador, que guarda um núcleo comum 
com as normas estruturantes do direito penal e processual penal, 
impondo a observância, no exercício do ius puniendi estatal, da 
tipicidade das condutas, da presunção de inocência, da culpabilidade 
e pessoalidade das sanções, bem como da sua respectiva 

individualização.
45

 

 

No mesmo sentido a lição de Helena Regina Costa Lobo: 

 

É forçoso concluir que o regime jurídico aplicável tanto ao direito 
penal quanto ao direito administrativo precisa apresentar um núcleo 
comum. Entendo que esse núcleo comum não decorre de um 
suposto jus puniendi único, que abrangeria o direito penal e o direito 

administrativo sancionador, mas sim do simples fato de os dois 
setores trabalharem com a aplicação de sanções aos particulares, 
atividade que, pela sua natureza, exige legitimação, limitação, 
garantias e procedimentos próprios. Nessa linha, pode-se identificar 
na própria Constituição normas jurídicas aplicáveis aos dois campos, 
que podem receber concretizações distintas, mas, repita-se, 
apresentam um núcleo comum.46 

 

O Direito Penal possui longa trajetória. A rigor, nasce com a própria história 

da humanidade, porém desde os primórdios até por volta do século XVIII sua 

aplicação, em linhas gerais, baseava-se no que a doutrina moderna chama de 

período da vingança (que poderia ser privada, divina ou pública). É a partir do 

movimento cultural denominado Iluminismo que o Direito Penal inicia sua transição 
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do período da vingança para o período humanitário47, a partir do qual começa a se 

desenvolver com o sentido de limitar a ação estatal, reconhecendo, ainda que de 

forma paulatina, oscilante e assimétrica (em termos de tempo e espaço), direitos e 

garantias para os acusados da prática de crimes, aí já no âmbito de um Direito 

Processual Penal. 

A importância dessa evolução é tão evidente que os postulados de um 

processo penal de índole humanitária, no Brasil, alcançaram assento no Diploma 

Máximo do país, previstos como direitos e garantias individuais, revestidos inclusive 

da cláusula de imutabilidade (art. 60, § 4º, inciso IV, da Constituição Federal). 

Dessa análise inicial decorrem duas constatações de relevo para a 

compreensão do Sistema Sancionador Estatal em sua unidade: (i) o Direito Penal, 

ao buscar a regulação da punição feita pelo (e em nome do) Estado, busca na 

verdade limitar essa pretensão por meio de garantias materiais e processuais; ou, 

dizendo de outro modo, o Direito Penal é um conjunto de regras que, ao regular, 

serve sobretudo para limitar a força estatal do jus puniendi; e (ii) por ser o Direito 

Criminal a expressão mais antiga da manifestação privada e pública de punições, 

sendo também a mais ameaçadora sob o ponto de vista da dignidade humana, é a 

fonte primária por excelência para o desenvolvimento de todas as demais 

regulações em matéria de punição. 

Nesse contexto, Cezar Roberto Bitencourt defende a aproximação entre o 

Direito Administrativo Sancionador e o Direito Penal, ressaltando a importante 

contribuição dogmática que o Direito Penal pode dar ao desenvolvimento daquele:  

 

Nesse contexto, pensamos que resulta oportuna a ideia de 
aplicabilidade dos princípios do Direito Penal ao universo do Direito 
Administrativo Sancionador, com as adaptações necessárias, 
porquanto os direitos fundamentais em jogo assim o exigem. [...] Daí 
a relevância redobrada da técnica protetiva dos direitos 
fundamentais, assegurando-se, inclusive, às pessoas jurídicas, níveis 
adequados de proteção contra os abusos e desvios do poder 
acusatório. [...] Poderes controlados integram a pauta mais atual das 
democracias contemporâneas. Não é preciso ser arbitrário para 
alcançar a eficiência acusatória. Ao revés, arbitrariedade costuma 
remeter à ineficiência e à impunidade.48 
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Para Luiz Flávio Borges D’Urso “não se pode negar a compatibilidade 

existente entre o Direito Penal e o Direito Administrativo Sancionador. Esses dois 

ramos do Direito possuem uma real identidade”49, ao passo que Marco Antonio 

Marques da Silva, ainda que um tanto mais contido, assevera que “há a 

possibilidade de constatação de uma influência do Direito Penal no Direito 

Administrativo Sancionador, que se refere à aplicação dos princípios, embora ainda 

se discuta quais os princípios que podem ser aplicados e em que limites e 

circunstâncias”50.  

Certo é que o Direito Administrativo Sancionador, inclusive o que decorre da 

Lei nº 8.429/92, necessita ao menos de parte do arsenal dogmático do Direito Penal 

e Processual Penal, na exata medida em que todos esses ramos e variações do agir 

estatal punitivo se formam e se conformam aos princípios e garantias fundamentais 

inseridos na Constituição. 

Confira-se, nesse sentido, a lição de Teori Albino Zavascki: 

 

Realmente, não parece lógico, do ponto de vista dos direitos 
fundamentais e dos postulados da dignidade da pessoa humana, que 
se invista o acusado das mais amplas garantias até mesmo quando 
deva responder por infração penal que produz simples pena de multa 
pecuniária e se lhe neguem garantias semelhantes quando a 
infração, conquanto administrativa, pode resultar em pena muito mais 
severa, como a perda de função pública ou suspensão de direitos 

políticos.
51

 

 

Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, referindo-se à já citada teoria 

unitária do ilícito, majoritariamente aceita na doutrina nacional, afirmam em relação 

ao Direito Penal e ao Direito Administrativo Sancionador: 

 

[...] ambos os ramos são protetores de bens jurídicos, em diferentes 
níveis de proteção, ambos estabelecem padrões de cuidado e 
conduta (mais reforçados no tocante ao direito penal), orientam a 
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ação dos cidadãos, e exercem uma função preventivo geral, com a 
cominação abstrata de penas e multas.52 

 

No mesmo sentido dissertam Diogo de Figueiredo Moreira Neto e Flávio 

Amaral Garcia, para quem não há identidade absoluta entre o Direito Penal e o 

Direito Administrativo Sancionador, “mas se reconhece a existência de um núcleo 

principiológico orientador do poder estatal que toca ao exercício do seu poder 

punitivo”, razão pela qual a Constituição pátria assegurou “um conjunto de princípios 

garantísticos de contenção do poder punitivo estatal, independentemente de a 

sanção ser aplicada pelo Estado Administração ou pelo Estado Juiz”53. 

Essa íntima correlação terá lugar de destaque na análise de diversos 

aspectos do regime protetivo da probidade administrativa, veiculado através da Lei 

nº 8.429/92, inclusive e especialmente na análise da justa causa para a propositura 

da respectiva ação de improbidade administrativa, conforme será visto mais adiante. 

2.4. Princípios Basilares do Sistema Sancionador Estatal 

O poder punitivo do Estado Democrático de Direito somente pode ser 

exercido mediante controle e barreiras de proteção, sem os quais certamente 

haveria indesejável retorno ao arbítrio que caracterizou a atividade punitiva de todo o 

período que antecede o próprio conceito de Estado de Direito.  

São exatamente os princípios existentes na Constituição, ou dela 

decorrentes, que corporificam os limites, as barreiras para o exercício do jus 

puniendi estatal. Sem a devida observância destes princípios a atividade punitiva do 

Estado se torna ilegítima e arbitrária. 

Diogo de Figueiredo Moreira Neto e Flávio Amaral Garcia aduzem as razões 

para que assim seja: 

 

Isso se deve, como é sabido, ao hausto renovador trazido pela cópia 
de relevantes mudanças pós-modernas no pensamento filosófico, 
político e jurídico desenvolvidas nas últimas décadas do século XX, 
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que, em boa hora, recuperaram para o Direito certos valores 
substantivos das condutas humanas por muito tempo relegados, 
quando não absorvidos na legalidade estrita, recolocando os 
princípios jurídicos em novo patamar na hermenêutica 
contemporânea. Com efeito, é no conceito de Estado Democrático de 
Direito e no de legitimidade da ação estatal que o Direito 
Administrativo Sancionador encontra o seu núcleo fundamental, com 
a necessária e indispensável preocupação de contenção do poder 
aplicado pelo Estado.54 

 

A rigor, qualquer ação estatal, no âmbito do Estado Democrático de Direito, 

deve estar alinhada a duas diretrizes essenciais: submeter-se ao interesse público, 

que a legitima, e observar o respeito aos direitos fundamentais da cidadania. 

Quando se trata, contudo, de ação tendente à aplicação de penalidades, essas 

diretrizes, mais do que observadas, devem ser concretamente demonstradas e 

controláveis por quaisquer interessados. Trata-se, em síntese, da submissão que o 

Estado se impõe a um conjunto de princípios e regras de contenção do poder de 

punir, independentemente da espécie de sanção ou de se tratar do Estado 

Administração ou do Estado Juiz. 

São princípios que formam a base do regime jurídico punitivo estatal e que 

devem ser aplicados a toda atividade punitiva do Estado, seja a desenvolvida pelo 

Poder Judiciário através do Direito Penal e do Direito Protetivo da Probidade 

Administrativa (aplicação das sanções por ato de improbidade administrativa), seja 

pela Administração. 

Em que pese o foco desse estudo não seja propriamente os princípios do 

Sistema Sancionador Estatal, a referência aos princípios basilares do jus puniendi 

estatal parece ser bastante oportuna para ratificar a existência e relevância de uma 

teoria geral regulatória da atividade punitiva do poder público, o que abrange o 

regime jurídico contido na Lei nº 8.429/92 e, inclusive, a temática da justa causa 

para a respectiva demanda. 

Com esse intuito, recorre-se à obra de J. J. Gomes Canotilho, que identifica 

na Constituição alguns princípios de maior peso, denominados “princípios 

constitucionais estruturantes”, que seriam “verdadeiras traves-mestras jurídico-

constitucionais do estatuto jurídico ou político”, os quais são densificados por 

“subprincípios gerais e especiais e por regras jurídicas”55.  

                                                             
54

 Ibid. 
55

 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional. 3. ed. Coimbra: Almedina, 1999, p. 1.099. 



38 

 

O Estado de Direito insere-se nessa categoria, isto é, princípios 

estruturantes dos quais decorrem, ainda na concepção do jurista português, os 

subprincípios da legalidade da Administração, da segurança jurídica, da proibição do 

excesso e o da proteção jurídica e das garantias processuais56. 

A legalidade da Administração, mais do que uma mera submissão dos 

poderes à ordem jurídica, significa que todos os atos “praticados no exercício da 

função administrativa devem ser expressamente autorizados pela lei formal”, não 

havendo atividade administrativa lícita no silêncio da lei57. 

Ao discorrer sobre o princípio da legalidade no ambiente constitucional 

contemporâneo, José Carlos Francisco distingue com exatidão as duas faces da 

legalidade, uma voltada aos indivíduos e outra limitadora da ação estatal (legalidade 

estrita): 

 

[...] é na constituição que costumeiramente encontramos o princípio 
da legalidade, de um lado voltado às liberdades e às obrigações dos 
indivíduos, e de outro como delimitador da ação de administração 
pública, porém com sentidos materiais diferentes nesses dois casos, 
pois a liberdade para o setor privado consiste na liberdade ampla de 
o indivíduo realizar tudo o que a lei não proíbe (sentido negativo), 
enquanto para o setor público a liberdade só é encontrada nos 
termos da lei, sendo possível realizar o que a lei autorize (sentido 
positivo). Essas duas faces da legalidade se combinam, pois ao 
limitar o Poder Público se estará preservando os direitos e 
prerrogativas individuais, por vezes até mesmo restringindo 
significativamente a atuação estatal em favor da liberdade privada 
[...].58 

  

O segundo subprincípio que decorre do Estado de Direito como princípio 

estruturante é o princípio da segurança jurídica, tema que possui íntima relação com 

o regime jurídico regente da improbidade administrativa, cuja tipologia, consoante 

será examinado mais adiante, se vale de cláusulas abertas, conceitos jurídicos 

indeterminados e, portanto, requer cuidados adicionais por parte do intérprete.  

Embora a segurança jurídica não esteja prevista de modo expresso no Texto 

de 1988, não há dúvida de que se trata de princípio constitucional enquanto 

“decorrência lógica da opção do constituinte por um Estado de Direito”. Este 
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princípio exige clareza e precisão das normas jurídicas, impedindo que o Estado 

imponha comportamentos de surpresa, “não previstos em lei prévia ou alterando 

situações jurídicas já há muito cristalizadas”59. Esse princípio também se projeta na 

estabilização jurídica de situações como a garantia da coisa julgada e a incidência 

de prazos prescricionais e decadenciais60. 

Do Estado de Direito decorre, ainda, o princípio da proibição do excesso, 

também conhecido como princípio da proporcionalidade, “que impõe ao Estado 

moderação no seu agir”61. Conforme Rafael Munhoz de Mello, decorrem desse 

princípio os seguintes subprincípios: 

 

(i) princípio da adequação, que exige que a medida estatal seja 
adequada à finalidade que se pretende alcançar; (ii) princípio da 
necessidade, que impõe ao Estado o dever de adotar a medida 
menos gravosa para atingir o fim desejado; (iii) princípio da 
proporcionalidade em sentido estrito, que exige precisa proporção 
entre os meios utilizados e os fins almejados. [...] deve o Estado 
verificar se o ato a ser praticado é adequado para atingir a finalidade 
desejada; deve, ainda, verificar se o ato é o que menos gravames irá 
causar aos particulares, se não há forma menos gravosa para atingir 
o fim almejado. Se a medida é necessária e adequada, deve, então, 
o Estado adotá-la na exata medida para atingir o seu objetivo.62 

  

E, por fim, atendo-se à sistemática desenvolvida por Canotilho, o quarto 

princípio decorrente do Estado de Direito é o da proteção jurídica e das garantias 

processuais, também essencial na análise da justa causa para a ação de 

improbidade administrativa. A proteção jurídica e das garantias processuais se 

revela inicialmente na inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXV, da CF/88), mas 

nela não se esgota. Ao revés, é justamente no palco do processo judicial que se 

protagonizam as garantias do devido processo legal, do juiz natural, da ampla 

defesa e contraditório, da motivação das decisões, etc. 

A garantia do devido processo legal é um dos elementos mais importantes 

para a concretização jurídica do Estado Democrático de Direito. Da sua junção com 

os princípios da ampla defesa e do contraditório deriva, por exemplo, o princípio da 

congruência, de natureza tanto processual quanto constitucional, o qual confere aos 
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litigantes o direito de saber, de forma precisa, a exata extensão do que lhes está 

sendo demandado e a correspondente garantia de que o magistrado não se 

desconectará dos fatos e fundamentos jurídicos contidos no pedido quando da 

prolação da sentença63. 

Ainda, do devido processo legal decorre a presunção de inocência, de 

importância igualmente singular no âmbito da atividade punitiva estatal, consoante 

aduzem Fábio Cardoso Machado e Otávio Luiz Verdi Motta: 

 

Afinal, a presunção de inocência, também no domínio do direito 
administrativo sancionador, é um desdobramento da cláusula do 
devido processo legal, que, como vimos, deverá ser levantada em 
favor de todo aquele contra qual o Estado pretenda exercer o jus 

puniendi, em todas as suas específicas manifestações.
64

 

 

Também a intimidade e a vida privada devem ser resguardadas pela 

atividade punitiva do Estado, ainda que, em se tratando da investigação de agentes 

públicos, há uma natural redução de aspectos desses bens jurídicos, em 

homenagem à transparência e ao interesse público. Todo aquele que se dispõe a 

exercer múnus público deve estar ciente de que a intimidade e privacidade poderão 

ser relativizadas em prol de interesses maiores da sociedade. Isso, porém, não 

significa a supressão desses direitos, conforme lição de Fábio Medina Osório: 

 

Os agentes públicos gozam de direitos fundamentais, entre os quais 
está, é óbvio, o direito à intimidade, à privacidade, ao 
desenvolvimento livre de seus privados estilos de vida e 
personalidades. Em todo caso, os agentes públicos têm, sem lugar a 
dúvidas, espaços privados nos quais podem praticar atos imorais, 
desde que esses atos não transcendam os estreitos limites da ética 
privada, não afetem bens jurídicos de terceiros. Os direitos humanos, 
fundamentais, do homem e do cidadão protegem o indivíduo contra 
atuações abusivas, ilícitas, desnecessárias, do Estado65. 

 

Em suma, os direitos e garantias fundamentais do indivíduo, desenvolvidos 

ao longo da história pelo constitucionalismo e pelo Direito Penal enquanto limitação 
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estatal ao poder de punir, possuem aplicabilidade irradiadora para toda e qualquer 

atividade punitiva do Estado. 

Cabível, contudo, fazer um contraponto relacionado à quadra histórica ora 

vivenciada. A evolução histórica dos direitos e garantias fundamentais não se 

exauriu com o reconhecimento dos direitos individuais dos acusados em geral e a 

consequente adoção de garantias dessa natureza. O mundo vem passando por 

velozes e profundas transformações, assim como a criminalidade e os atos de 

improbidade – cada vez mais globalizados – vem sendo aperfeiçoados. 

Nesse contexto, conquanto voltada para o processo penal, a lição de Denise 

Neves Abade constitui fonte de reflexão para todo o Sistema Sancionador Estatal, 

inclusive para o regime que tutela a probidade administrativa: 

 

As garantias do processo penal também devem acompanhar esse 
desenvolvimento. Assim, se no Estado Liberal, os valores básicos 
consistiam na defesa da liberdade, da propriedade individual e da 
igualdade, no Estado Democrático de Direito começam a tomar 
consistência os conceitos de novos direitos fundamentais de caráter 
social e cultural, que irão se somar aos velhos direitos individuais.66 

 

Com efeito, a opção por se criar um regime jurídico protetivo da probidade 

administrativa, conferindo efetividade à moralidade administrativa qualificada pelo 

ordenamento jurídico, por si só, já é sintoma da contemporaneidade e do 

desenvolvimento histórico do Estado Social e Democrático de Direito, ultrapassando 

a leitura meramente individualista e liberal dos direitos e garantias fundamentais 

(que, apesar disso, continuam tendo seu devido espaço).  

Nessa ótica de evolução das gerações de direitos fundamentais, pode-se 

dizer que o Estado brasileiro, vítima histórica de desvio de condutas na seara 

pública, ao inserir em sua Carta Magna o art. 37, § 4º, e editar a Lei nº 8.429/92, 

inaugurando um regime punitivo específico para lidar com a corrupção de agentes 

públicos, mais do que reconhecer a insuficiência das vias tradicionais – e, portanto, 

a necessidade de novos instrumentos para combater práticas altamente nefastas 

para a sociedade –, optou por consagrar a probidade administrativa como genuíno 

direito fundamental, acrescentando-o como mais um da nova geração de direitos 

socioculturais. 
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Roberto Lima Santos defende a tese de que o direito fundamental à 

probidade administrativa pode ser extraído da abertura a novos direitos e garantias 

decorrentes do regime e dos princípios adotados pela Constituição Federal, ou pelos 

tratados internacionais, conforme dicção do art. 5º, § 2º, da CF/88: 

 

Essa “cláusula de abertura” de direitos fundamentais expressos no 
art. 5º, § 2º, da CF permite a possibilidade de identificação e 
construção pela jurisprudência de direitos materialmente 
fundamentais não escritos, no sentido de não expressamente 
positivados, assim como de direitos fundamentais espraiados em 
outras partes da Constituição e nos tratados internacionais. Dessa 
forma, o “direito fundamental à probidade administrativa” decorre, na 
Constituição Federal de 1988: (i) do princípio republicano (art. 1º, 
caput); (ii) do princípio democrático (art. 1º, par. único); (iii) de seus 
fundamentos (art. 1º, incisos I a V: soberania; a cidadania; a 
dignidade da pessoa humana; os valores sociais do trabalho e da 
livre iniciativa e o pluralismo político); (iv) dos objetivos fundamentais 
da República (art. 3º, incisos I a IV: construir uma sociedade livre, 
justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a 
pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 
regionais; promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação); 
(v) da prevalência dos direitos humanos e da defesa da paz nas suas 
relações internacionais (art. 4º, I e VI); e (vi) dos demais princípios 
constitucionais administrativos, previstos no caput do art. 37 
(legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência).67 

 

Além disso, em uma sociedade globalizada, o combate à corrupção deve se 

dar de forma articulada com outros países, que enfrentam o mesmo mal, para o que 

contribuem as Convenções das quais o Brasil é signatário68, inclusive as que tratam 

dos direitos humanos, dada a inequívoca relação entre essa temática e o combate à 

corrupção. 

Sobre o caráter internacional da corrupção e a relação com os direitos 

humanos, André de Carvalho Ramos leciona: 
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A tutela da probidade administrativa não é mais um imperativo 
meramente nacional, mas sim internacional, baseado na análise de 
diplomas normativos internacionais, explicitando o fundamento atual 
dessa internacionalização do combate a práticas de corrupção, que é 
a implementação de direitos humanos.69 

 

Não há como discordar desse diagnóstico. As práticas criminosas e de 

improbidade administrativa, para além de ofender o ordenamento jurídico e o sentido 

geral de moralidade que deve nortear o exercício do poder público, drenam recursos 

importantíssimos para a implementação de direitos sociais, afetando diretamente a 

qualidade de vida da população que mais necessita do Estado para satisfação de 

necessidades básicas em áreas como saúde, educação, segurança pública e 

saneamento. 

Nesse contexto, não apenas o Direito Penal, mas também o Direito 

Administrativo Sancionador brasileiro cumpre relevante função no sentido de ser 

instrumento para que o Estado Brasileiro honre compromissos assumidos perante a 

comunidade internacional, dando efetividade, no âmbito interno, à luta contra a 

corrupção. 

Mônica Garcia Nicida, a propósito da legislação extrapenal brasileira –

expressão normativa do Direito Administrativo Sancionador pátrio –, aduz: 

 

Vale, aliás, destacar a importância da legislação extrapenal vigente 
no Brasil — mormente aquela que veicula a responsabilização pela 
prática de atos de improbidade (Lei nº 8.429/92) —, no cumprimento 
das disposições das convenções internacionais de combate à 
corrupção. A responsabilização pela prática de ato de improbidade, 
nos moldes em que foi promovida no Brasil, reveste-se de grande 
originalidade constituindo rica experiência a ser divulgada nos 
demais países, no âmbito das atividades que vêm sendo 
desenvolvidas no sentido da implementação dos compromissos 
internacionais.70 

 

A defesa da aplicação dos direitos e garantias fundamentais de natureza 

individual, que se revelam no estudo da principiologia que rege o Sistema 

Sancionador do Estado, em que pese fundamental para manter a coerência do 

ordenamento jurídico, não pode ignorar a evolução geracional dos direitos e o 
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surgimento de teorias jurídicas71 que, sem revogar os direitos individuais, ampliam o 

raio de visão do operador do Direito, à luz de uma realidade social alarmante, 

visando harmonizar o aparente conflito de interesses. Como afirma Denise Neves 

Abade, “passa-se, assim, a analisar os direitos fundamentais também sob uma ótica 

social, para além de uma visão meramente individualista”72. 

Assim, o apreço às garantias do acusado da prática de atos de improbidade 

administrativa, conquanto indispensável para a preservação da coerência do 

ordenamento jurídico, a qual se revela por meio de preceitos limitadores da atuação 

estatal, não há de ser obtido sem levar em consideração a existência de outros 

direitos fundamentais, como o próprio direito a uma administração comprometida 

com a probidade, além daqueles de natureza prestacional, ligados à saúde, 

educação, assistência social, etc. E tampouco contribuir para a impunidade de 

agentes que, com suas condutas, tenham de algum modo prejudicado a efetivação 

desses mesmos direitos. 

 

                                                             
71

 A respeito da ampliação de perspectivas teóricas, recomenda-se: CALABRICH, Bruno; FISCHER, 
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3. REGIME JURÍDICO DA LEI Nº 8.429/92 

A análise das nuances jurídicas relacionadas à justa causa para a ação civil 

de improbidade administrativa – tema da dissertação – passa, evidentemente, pela 

distinção conceitual do que seja o regime jurídico decorrente do art. 37, § 4º, da 

Constituição Federal e concretizado, de forma relativamente autônoma, através da 

Lei nº 8.429, de 1992. 

Antes, contudo, faz-se oportuna breve reminiscência histórico-constitucional 

sobre os atos de improbidade administrativa. 

Curiosamente, no Brasil, a repressão aos atos de improbidade administrativa 

ganhou lugar em todas as Constituições73, inclusive na Carta Imperial de 1824, bem 

como em diversas legislações infraconstitucionais, entre as quais se destacam – 

porquanto tidas como antecessoras diretas da Lei nº 8.429/9274 – a Lei nº 3.164/57, 

também conhecida como Lei Pitombo-Godói Ilha, e a Lei nº 3.502/58, alcunhada de 

Lei Bilac Pinto, que regulou “o sequestro e o perdimento de bens nos casos de 

enriquecimento ilícito, por influência ou abuso do cargo ou função”. 

Durante o período do regime militar, além de diversos atos que, a despeito 

do intuito moralizador, caracterizavam o autoritarismo da época – como o 

famigerado AI-5/1968, que permitia ao Presidente da República, por exemplo, 

suspender direitos políticos de qualquer cidadão, cassar mandatos e decretar 

confisco dos bens daqueles que tivessem enriquecido ilicitamente no exercício do 

cargo ou da função pública –, veio a lume a Lei nº 4.717/65, com plena vigência 

atual, aliás, que disciplinou as hipóteses de cabimento e a forma de utilização da 

ação popular. 

Com a redemocratização e o advento da Constituição Cidadã de 1988, o 

tema foi novamente contemplado em sede constitucional, a teor do seu art. 37, § 4º: 
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§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão 
dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade 
dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas 
em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 

 

Pois é justamente no § 4º do art. 37 que se situa a geratriz constitucional 

que vai conceber uma esfera de proteção jurídica específica da probidade 

administrativa, impulsionando a efetivação do combate a tais atos para além da 

mera figuração formal. 

De fato, em 3 de junho de 1992, entrou em vigor a Lei nº 8.429, dispondo 

“sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento 

ilícito no exercício do mandato, cargo, emprego ou função na Administração Pública 

direta, indireta ou fundacional e dá outras providências”, composta originalmente de 

vinte e cinco artigos, e que revogou, expressamente, as citadas Leis nºs 3.164/57 e 

3.502/58. 

O texto primitivo do que viria a ser a Lei nº 8.429 é de agosto de 1991, 

quando o então Presidente da República, Fernando Collor de Mello, encaminhou à 

Câmara dos Deputados o projeto de lei redigido pelo Ministro da Justiça, Jarbas 

Passarinho, composto de apenas treze artigos, versando unicamente sobre a 

coibição ao enriquecimento ilícito do agente público75. Tratava-se, como diz Rita 

Andréa Rehem Almeida Tourinho, de uma “versão remodelada da Lei Bilac Pinto”76. 

Ocorre que o país, recém-saído de um período autoritário marcado por um 

forte discurso moralizador feito pelo regime militar, entendeu como verdadeiro 

desafio estabelecer uma legislação rigorosa quanto aos desvios éticos, a fim de 

afastar a noção subjacente ao período anterior, insinuadora de que o país não 

estaria “preparado” para o exercício pleno da democracia em função do propalado 

alto grau de corrupção que, supostamente, seria marca dos governos civis. 

O clima era de celebração, mas também de desconfiança quanto à 

capacidade das instituições responderem à altura a demanda da sociedade pela 
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efetiva repressão, no regime democrático, aos atos de improbidade administrativa – 

que, de resto, jamais foram monopólio de governos democráticos77. 

Em todo caso, havia necessidade de se criar uma lei efetivamente 

moralizadora, daí porque a mensagem presidencial recebeu aproximadamente 

trezentas emendas, “as quais abrangiam desde a forma até as mais curiosas 

variações de conteúdo”78, o que possibilitou, ao final das discussões, a inclusão de 

outras duas espécies de improbidade administrativa: o dano ao erário e a violação 

aos princípios administrativos, previstos nos artigos 10 e 11, respectivamente, da Lei 

nº 8.429/92. 

Feita essa breve digressão histórica, é intuitivo que a tutela jurídica da 

probidade administrativa decorre do princípio da moralidade administrativa, citado de 

forma expressa na Carta Magna em três momentos: no inciso LXXIII, do art. 5º, ao 

tratar da ação popular; no art. 14, § 9º, ao tratar da possiblidade de que Lei 

Complementar venha a estabelecer outros casos de inelegibilidade para proteger a 

moralidade para o exercício de mandato; e no caput do art. 37, que estabelece os 

princípios constitucionais regentes da Administração Pública. 

Cabe, porém, em passo preliminar, distinguir a moral comum da moral 

jurídica. A moral comum está relacionada com a consciência de cada indivíduo, com 

a sua pauta subjetiva de valores, que qualifica os fatos, em seu íntimo, como bons 

ou ruins. Trata-se de visão puramente subjetiva e que, como tal, não vincula nem 

obriga terceiros, pois despida de qualquer coercibilidade estatal. Já a moral jurídica, 

como se intui, decorre do conjunto de normas criado pelo legislador com o objetivo 

de regular a vida em sociedade. 

Conforme esclarece Jorge Arbex Bueno, 

 

A partir do momento em que o Estado toma para si a tarefa de 
regular as relações jurídicas da sociedade, função ordenadora, isto é, 
de coordenação dos interesses que se manifestam na vida social, de 
modo a organizar a cooperação entre pessoas e compor conflitos, a 
moral torna-se norma e passa a ter um caráter coercitivo próprio do 
Direito vinculando terceiros.79 
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A moralidade administrativa deita raízes na formação do próprio Estado, o 

qual, conforme clássica definição de José Afonso da Silva, é formado pelo “poder 

soberano de um povo situado num território com certas finalidades”80. Ora, à exata 

medida em que esse poder soberano atribui competências aos agentes públicos 

para a concretização da vontade estatal, deles também exige postura moral 

compatível com as referidas finalidades, inclusive como forma de legitimação da 

atuação de tais agentes.  

Como assevera Maria Sylvia Zanella Di Pietro, 

 

[...] implica saber distinguir não só o bem e o mal, o legal e o ilegal, o 
justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, mas também entre 
o honesto e o desonesto; há uma moral institucional, contida na lei, 
imposta pelo Poder Legislativo, e há a moral administrativa, que é 
imposta de dentro e vigora no próprio ambiente institucional e 
condiciona a utilização de qualquer poder jurídico, mesmo o 
discricionário.81 

 

Assim, ainda que a moralidade administrativa ostente algum grau de 

indeterminação, é juridicamente exigível que todo e qualquer agente público paute 

sua atuação funcional de modo compatível com esse princípio. 

A probidade administrativa, por sua vez, embora decorra diretamente do 

princípio da moralidade administrativa (ou com ela guarde fina sintonia, conforme 

variação doutrinária), com ela não se confunde. 

Considerável parte da doutrina considera a probidade administrativa como 

conceito abrangido pela moralidade, conforme ilustra Wallace Paiva Martins Júnior: 

 

A adoção do princípio da probidade administrativa no ordenamento 
jurídico valoriza a implementação prática do princípio da moralidade 
administrativa, conferindo à Nação, ao Estado, ao povo, enfim, um 
direito público subjetivo a uma Administração Pública proba e 
honesta (e a ter agentes públicos com essas mesmas qualidades), 
através de meios e instrumentos preventivos e repressivos (ou 
sancionadores) da improbidade administrativa.82 

 

Já Gustavo Senna Miranda defende que a probidade extrapola a moralidade 

administrativa, uma vez que a Constituição, no seu art. 37, § 4º, remete a 
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improbidade administrativa à violação dos princípios – todos eles, não só o da 

moralidade – que regem a Administração Pública. Assim, o dever de probidade não 

decorre apenas do princípio da moralidade administrativa, porém, “mais do que isso, 

decorre de um princípio maior: o da ‘boa gestão administrativa’, e, dessa forma, 

englobando todos os outros princípios consagrados ou não na Constituição Federal, 

os quais acabam orientando a atuação do administrador público”83. 

Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves, invocando a existência de um 

princípio da juridicidade, perfilham entendimento muito próximo sobre a maior 

extensão do dever de probidade em relação à moralidade administrativa: 

 

[...] de acordo com a sistemática atualmente vigente no direito 
positivo pátrio, a improbidade não está superposta à imoralidade, 
tratando-se de conceito mais amplo que abarca não só componentes 
morais como também os demais princípios regentes da atividade 
estatal, o que não deixa de estar em harmonia com suas raízes 
etimológicas. Justifica-se, pois sob a epígrafe do agente público de 
boa qualidade somente podem estar aqueles que atuem em 

harmonia com as normas a que estão sujeitos, o que alcança as 
regras e os princípios. Estes, por sua vez, certamente não se limitam 
à moralidade administrativa, daí a noção de juridicidade.84 

 

Em suma, a tutela da probidade administrativa guarda íntima relação com o 

princípio da moralidade administrativa e a sua efetividade, seja considerando o ato 

de improbidade administrativa como uma imoralidade qualificada pelo ordenamento 

jurídico, seja lhe dando um sentido mais amplo, de proteção geral das diretivas 

éticas que devem nortear a conduta de todo agente público. 

Feitas essas considerações iniciais sobre o regime da Lei de Improbidade 

Administrativa, cumpre examinar a natureza jurídica do ato de improbidade, bem 

como das sanções a ele correlatas. 

3.1. Natureza Jurídica do Ilícito e das Sanções 

Embora poucos questionem a natureza formalmente civil da Lei nº 8.429/92, 

no sentido de ser extrapenal, também poucos ousam discordar da severidade das 

sanções por ela trazidas, equiparáveis, em muitos casos, às sanções penais. 
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De fato, a perda do cargo, a suspensão dos direitos políticos, a condenação 

ao pagamento de multa civil por acréscimo patrimonial ou por dano causado ao 

erário, o ressarcimento do dano, o impedimento de contratação com o poder público, 

bem como de receber benefícios ou incentivos fiscais, representam sanções 

rigorosas, tanto que Arnold Wald e Rodrigo Garcia da Fonseca entendem que a Lei 

de Improbidade apresenta consequências “quase-penais”85, a repercutirem inclusive 

na competência jurisdicional, conforme segue: 

  

“(...) tais características fazem da ação de improbidade administrativa 
uma ação civil de forte conteúdo penal, e com inegáveis aspectos 
políticos. Este caráter claramente punitivo da ação de improbidade 
administrativa traz sérios questionamentos quanto à competência 
para o seu julgamento em determinadas situações. (...) Não se pode 
admitir numa interpretação sistemática e teleológica da ordem 
jurídica, que autoridades com prerrogativa de foro penal possam ser 
julgadas por juízes de primeira instância, em ações de improbidade 
que discutam justamente atos com repercussões penais, e cujos 
desfechos podem dar com a perda do cargo público e dos direitos 
políticos.”86 

 

 Por outro lado, Monica Garcia Nicida empreende nítida distinção 

entre as modalidades de responsabilidade previstas no ordenamento jurídico 

brasileiro, defendendo que a Lei nº 8.429/92 veio introduzir uma quarta espécie de 

responsabilidade, independente das demais (civil, penal e administrativa ou político-

administrativa): 

 

Realmente, o artigo 12 da Lei 8.429/92, que regulamentou o artigo 
37, § 4º, da Constituição estabeleceu que as sanções nele previstas 
são aplicáveis “independentemente das sanções penais, civis e 
administrativas”, deixando claro, assim, que a opção do legislador, 
feita sob o pálio da autorização constitucional, e atendendo ao anseio 
de uma sociedade que cada vez menos tolera a imoralidade, a 
improbidade e o desapreço pela coisa pública, foi a de estabelecer 
uma outra esfera, a da improbidade administrativa, além daquelas 
três, tradicionalmente previstas – a penal, a civil e a administrativa.87 
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Com efeito, não obstante as drásticas sanções previstas na Lei de 

Improbidade Administrativa, não se pode qualificar sua natureza como sendo penal, 

conforme ensina Fábio Konder Comparato: 

 

Se, por conseguinte, a própria Constituição distingue e separa a ação 
condenatória do responsável por atos de improbidade administrativa 
às sanções por elas expressas, da ação penal cabível, é, 
obviamente, porque aquela demanda não tem natureza penal.88 

 

Confirmando esse entendimento, no julgamento da ADI nº 2.797, o Supremo 

Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da Lei nº 10.628/02, que 

acresceu os §§ 1º e 2º ao art. 84 do Código de Processo Penal, apartando, assim, 

qualquer conotação penal da Lei nº 8.429/9289. 

A conclusão, portanto, é no sentido de que a ação de improbidade possui 

natureza civil ou extrapenal, ainda que seu objeto de direito material, nos dizeres de 
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órgãos políticos - a cogitada competência dos tribunais não alcançaria, sequer por integração 
analógica, os membros do Congresso Nacional e das outras casas legislativas, aos quais, segundo a 
Constituição, não se pode atribuir a prática de crimes de responsabilidade. 3. Por outro lado, ao 
contrário do que sucede com os crimes comuns, a regra é que cessa a imputabilidade por crimes de 
responsabilidade com o termo da investidura do dignitário acusado. 
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Arthur Mendes Lobo, seja “um misto de responsabilidade civil e administrativa”90 e a 

despeito de cominar pesadas sanções, muito próximas a sanções penais. 

A descrição dos elementos que integram o ato de improbidade administrativa 

pode assim ser sintetizada: trata-se de ato antijurídico que importa enriquecimento 

ilícito, provoca dano ao erário ou atenta contra os princípios da Administração – 

podendo haver combinação dos tipos –, praticado com dolo ou culpa grave (no caso 

de haver dano ao erário), com nexo de causalidade entre o ato e a consequência 

prevista, e com autoria do ato de improbidade91. 

Parte das sanções previstas no regime jurídico que trata da improbidade 

administrativa decorrem do próprio texto constitucional, o que denota não só a 

autonomia, mas também a relevância e dignidade constitucional desse braço do 

direito punitivo público. O art. 37, § 4º, da Constituição elenca as seguintes penas 

como consequências da prática de atos de improbidade administrativa: suspensão 

dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e o 

ressarcimento ao erário. 

Além dessas penalidades que emanam da Carta Magna, a Lei nº 8.429/92 

acrescentou a perda de bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, o 

pagamento de multa civil e a 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. 

3.2. Abrangência e Prerrogativa de Foro 

O regime jurídico protetivo da probidade administrativa que decorre do art. 

37, § 4º, da Constituição Federal, abrange essencialmente a figura do agente 

público, na esteira do contido no art. 1º, caput, da Lei nº 8.429/92, que submete aos 

rigores da legislação “qualquer agente público, servidor ou não”.  

Na sequência, o art. 2º ratifica o seu antecedente, não deixando qualquer 

margem de dúvida sobre a abrangência do rigor legal, conforme se vê: 

 

                                                             
90

 LOBO, Arthur Mendes. A ação prevista na Lei de Improbidade Administrativa: competência, 
legitimidade, interesse de agir e outros aspectos polêmicos. REPRO 148/46. Disponível em: 
<http://seer.uenp.edu.br/index.php/argumenta/article/view/123/123> Acesso em: 27 set. 2016. 
91

 DAL POZZO, Antonio Araldo Ferraz. Reflexões sobre a “Defesa Antecipada” na Lei de Improbidade 
Administrativa. In: Improbidade Administrativa: questões polêmicas e atuais, rev. atual. e amp. Cassio 
Scarpinella Bueno e Pedro Paulo Rezende Porto Filho (coords.). São Paulo: Malheiros, 2. ed., p. 94. 
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Art. 2º 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. 

 

Como se vê, o conceito é amplíssimo, mais amplo inclusive do que o art. 327 

do Código Penal92, e possui nítida relação com a identificação do sujeito passivo do 

ato de improbidade, a saber, a administração direta ou indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como 

entidades que recebam qualquer montante do erário, nos termos do parágrafo único 

do art. 1º da Lei de Improbidade93. 

Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves trabalham o conceito de agente 

público como sendo gênero do qual emanam diversas espécies, adotando a 

seguinte divisão: agentes políticos, agentes particulares colaboradores, servidores 

públicos e agentes meramente particulares94. 

A expressão agente político comporta alguma divergência doutrinária quanto 

ao seu alcance. De acordo com a lição acima transcrita, de Emerson Garcia e 

Rogério Pacheco Alves, agentes políticos são aqueles que desempenham as 

funções políticas de direção previstas na Constituição, normalmente de forma 

transitória, sendo a investidura realizada por meio de eleição ou nomeação95. 

                                                             
92

 “Art. 327. Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente 
ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.” 
93

 “Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades de 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.” 
94

 GARCIA, Emerson. op. cit., pp. 207-10: “Agentes políticos são aqueles que, no âmbito do 
respectivo Poder, desempenham as funções políticas de direção previstas na Constituição, 
normalmente de forma transitória, sendo a investidura realizada por meio de eleição [...]. Os agentes 
particulares colaboradores executam determinadas funções de natureza pública, por vezes de forma 
transitória e sem remuneração (ex.: jurados, mesários, escrutinadores, representantes da sociedade 
civil em conselhos etc.), abrangendo, para os fins da Lei de Improbidade, aqueles que tenham sido 
contratados especificamente para o exercício de determinada tarefa. [...] servidores públicos são 
aqueles que, qualquer que seja o regime jurídico a que estejam submetidos, possuem um vínculo 
permanente com os entes estatais da administração direta ou indireta, desempenham funções 
próprias destes ou outras úteis à sua consecução e são remunerados por seus serviços, estando aqui 
incluídos os membros do Ministério Público, do Poder Judiciário e dos Tribunais de Contas. [...]. Por 
derradeiro, agentes meramente particulares são aqueles que não executam nenhuma função de 
natureza pública e mantém um vínculo com o ente recebedor de numerário público (ex.: sócio-
quotista de empresa beneficiária de incentivos fiscais, empregado desta etc.). Estes últimos não 
realizam nenhuma atividade no âmbito dos denominados Poderes Estatais, não se submetem ao 
regime jurídico próprio dos servidores públicos, não estão sujeitos às limitações que alcançam 
àqueles (como as incompatibilidades, as inelegibilidades etc.), mas submetem-se à disciplina da Lei 
nº 8.429/92.” 
95

 Ibid., p. 207. 
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Para Hely Lopes Meirelles, contudo, os membros do Ministério Público, do 

Poder Judiciário e dos Tribunais de Contas, em razão de atuarem com 

independência funcional, também seriam agentes políticos, com o que não 

concordam Maria Sylvia Zanella di Pietro, Celso Antonio Bandeira de Mello e José 

dos Santos Carvalho Filho, que restringem o conceito à concepção de governo e 

função política96. 

Esta celeuma, contudo, não traz maiores consequências para os fins da Lei 

nº 8.429/92, visto que todos estes doutrinadores estão plenamente de acordo com a 

submissão dos agentes políticos – em maior ou menor grau de abrangência – aos 

ditames da Lei de Improbidade, conforme sintetiza Pedro Roberto Decomain: 

 

Também os assim denominados agentes políticos, aqueles aos quais 
compete manifestar a vontade ou exercer diretamente um dos 
poderes ou funções do Estado, podem ser responsabilizados pela 
prática de atos de improbidade administrativa. Membros do Poder 
Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, assim como 
integrantes do Ministério Público e dos Tribunais ou Conselhos de 
Contas, caso realizem conduta configuradora de improbidade, devem 
ser por ela responsabilizados, nos termos do parágrafo 4º do art. 37 

da CF/88 e da Lei n. 8.429/92.
97

 

 

A amplitude da abrangência da Lei de Improbidade Administrativa sofreu 

forte revés com o julgamento da Reclamação nº 2.138/STF98, na qual se questionou 

                                                             
96

 Apud GARCIA, Emerson. op. cit., p. 207 (nr). 
97

 DECOMAIN, Pedro Roberto. Improbidade Administrativa. São Paulo: Dialética, 2007, p. 36. 
98

 BRASIL, STF, Reclamação 2138. Lê-se da EMENTA: “II.1. Improbidade administrativa. Crimes de 
responsabilidade. Os atos de improbidade administrativa são tipificados como crime de 
responsabilidade na Lei nº 1.079/1950, delito de caráter político-administrativo. II.2. Distinção entre os 
regimes de responsabilização político-administrativa. O sistema constitucional brasileiro distingue o 
regime de responsabilidade dos agentes políticos dos demais agentes públicos. A Constituição não 
admite a concorrência entre dois regimes de responsabilidade político-administrativa para os agentes 
políticos: o previsto no art. 37, § 4º  (regulado pela Lei nº 8.429/92) e o regime fixado no art. 102, I, 
“c”, (disciplinado pela Lei nº 1.079/1950). Se a competência para processar e julgar a ação de 
improbidade (CF, art. 37, § 4º) pudesse abranger também atos praticados pelos agentes políticos, 
submetidos a regime de responsabilidade especial, ter-se-ia uma interpretação ab-rogante do 
disposto no art. 102, I, “c”, da Constituição. II.3. Regime especial. Ministros de Estado. Os Ministros 
de Estado, por estarem regidos por normas especiais de responsabilidade (CF, art.102, I, “c”; Lei nº 
1.079/1950), não se submetem ao modelo de competência previsto no regime comum da Lei de 
Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92). II.4. Crimes de responsabilidade. Competência do 
Supremo Tribunal Federal. Compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar 
os delitos político-administrativos, na hipótese do art. 102, I, “c”, da Constituição. Somente o STF 
pode processar e julgar Ministro de Estado no caso de crime de responsabilidade e, assim, 
eventualmente, determinar a perda do cargo ou a suspensão de direitos políticos. II.5. Ação de 
improbidade administrativa. Ministro de Estado que teve decretada a suspensão de seus direitos 
políticos pelo prazo de 8 anos e a perda da função pública por sentença do Juízo da 14ª Vara da 
Justiça Federal – Seção Judiciária do Distrito Federal. Incompetência dos juízos de primeira instância 
para processar e julgar ação civil de improbidade administrativa ajuizada contra agente político que 
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a validade de decisão de primeira instância da Justiça Federal, confirmada em grau 

de apelação, que aplicou a Ministro de Estado as sanções previstas na Lei nº 

8.429/92. Embora o fundamento da reclamação fosse a arguição de incompetência, 

a decisão liminar do Min. Nelson Jobim anulou a condenação sob a alegação de que 

os agentes políticos não poderiam ser responsabilizados nos termos da Lei de 

Improbidade, mas apenas segundo as regras relativas a crimes de responsabilidade, 

o que acabou prevalecendo por diferença mínima no Pleno da Suprema Corte. 

Como esperado, tal decisão suscitou severas críticas por parte da doutrina 

especializada99 e de boa parte da comunidade jurídica nacional, sobretudo quanto à 

tese da não incidência da Lei nº 8.429/92 aos denominados agentes políticos, os 

quais responderiam, quando praticantes de atos contrários à moralidade 

administrativa, apenas pelos chamados crimes de responsabilidade. 

Com efeito, parece incoerente com o princípio republicano que, em um 

Estado Democrático de Direito, exista uma casta de agentes públicos – justamente 

os que exercem maior parcela de poder – que ficaria imune à responsabilização por 

ato de improbidade administrativa. A lógica deve ser inversa: justamente por 

exercerem mais poder devem se submeter a mais esferas de responsabilidade e a 

mais sanções. 

                                                                                                                                                                                              
possui prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal Federal, por crime de responsabilidade, 
conforme o art. 102, I, “c”, da Constituição. III. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” 
99

 Por todos, cite-se MIRANDA, Gustavo Senna. Princípio do Juiz Natural e sua Aplicação na Lei de 
Improbidade Administrativa. São Paulo: RT, 2007, pp. 340-57: “Em primeiro lugar a tese da não-
incidência da Lei 8.429/92 para os denominados agentes políticos desconsidera a distinção 
ontológica existente entre crimes de responsabilidade e atos de improbidade administrativa. Com 
efeitos, os atos de improbidade administrativa não se confundem com os impropriamente 
denominados crimes de responsabilidade, uma vez que os primeiros configuram ilícitos de natureza 
civil (extrapenal) – muito embora tenham conseqüências na esfera administrativa –, enquanto os 
segundos são infrações político-administrativas (ou político-constitucional). [...]. Em segundo lugar, o 
posicionamento adotado na Reclamação 2.138-6/190/DF também desconsidera o princípio da 
separação ou independência entre as instâncias, consagrado na nossa legislação no art. 935 do 
CC/2002 [...]. Ainda, a corrente que vem sendo adotada na Reclamação 2.138-6/190/DF pode acabar 
proporcionando terreno fértil para impunidade. [...] Assim, a vingar o entendimento de não-incidência 
da Lei de Improbidade Administrativa para os agentes que respondem por crimes de 
responsabilidade, estar-se-á comprometendo seriamente a efetividade no combate à corrupção, à 
improbidade administrativa, abrindo-se perigosa válvula de escape para a impunidade, colocando em 
risco todo o sistema criado desde a vigência da Lei 8.429/92 para fiscalizar e punir os ocupantes de 
cargos públicos, desconsiderando, assim, a orientação constitucional contida no art. 37, § 4.º, da CF, 
no sentido de permitir a responsabilização de todos os agentes públicos (em sentido amplo) que 
atentem contra a probidade administrativa, sem qualquer ressalva de sua aplicação a qualquer 
agente. [...]. A tese da não-incidência da Lei 8.429/92 para os agentes políticos acaba por macular 
claramente o princípio da isonomia, consagrado na Constituição Federal, na medida em que 
possibilita a punição por atos de improbidade administrativa para determinada categoria de agentes 
públicos, deixando de fora aqueles que justamente deveriam dar o exemplo no trato com a coisa 
pública, mormente quando dotados de maior independência do que os outros agentes, meros 
“mortais”, criando verdadeiro “apartheid jurídico”. 
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Além disso, a imunidade defendida contraria a universalização material da 

normatividade jurídica, conforme bem explana Luiz Moreira: 

 

[...] Por meio da síntese entre autonomia e heteronomia, cujo elo é o 
sujeito de direito, é que é instituída uma universalidade jurídica, ao 
mesmo tempo formal e material, pelo Estado Democrático de Direito. 
Assim, o Estado Democrático de Direito é obra da liberdade e da 
universalidade da igualdade. Sendo criação de todos os cidadãos, 
torna também universal a obrigatoriedade jurídica (isonomia). Uma 
obrigatoriedade, prescritiva e a posteriori, que por meio dos sujeitos 

de direito institucionaliza a liberdade e a igualdade em sociedades 
complexas e que tem no Direito o medium ao mesmo tempo 
normativo e democrático. Como relação recíproca de isonomia e 
autonomia, a intersubjetividade de direitos desempenha padrão 

crítico de racionalidade dos procedimentos positivados no 
ordenamento racional. Essa ordenação para ser normativa em 
termos jurídicos tem de pretender aceitação universal, isto é, tem de 
comprovar sua validade frente a objeções factuais. Em uma palavra, 
a normatividade jurídica tem de universalizar-se formal e 
materialmente100. 

 

Apesar da controvérsia original, o entendimento do Supremo Tribunal 

Federal não se tornou um leading case, seja porque a apertada decisão não vem 

sendo aplicada de forma automática pelos Tribunais e juízes, seja porque houve 

várias substituições dos Ministros da Suprema Corte desde aquele julgamento, 

sendo certo que decisões posteriores da própria Corte Suprema não seguiram 

aquele posicionamento101. 

                                                             
100

 MOREIRA, Luiz. Constituição, Direito e Normatividade. In Crise e desafios da Constituição. 
Coordenador: José Adércio Leite Sampaio. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 187. 
101

 Nesse sentido: “[...] 7. Ademais, não parece socorrer ao reclamante a tese firmada na Rcl 2.138 
(Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes), segundo a qual os agentes políticos não estão submetidos ao 
regime de improbidade administrativa. Isso porque o reclamante ocupa hoje o cargo de Senador da 
República, que não pode ser sujeito ativo de crime de responsabilidade. Ademais, a Lei nº 1.079/1950 
possui previsão expressa no sentido de ser descabida a denúncia por infração político-administrativa 
quando o denunciado já não mais exerce o cargo em que praticado o ato supostamente ilegal (art. 76, 
parágrafo único). 8. De toda forma, observo que os precedentes desta Corte posteriores ao 
julgamento da Rcl 2.138 (j. 13.06.2007) são no sentido da inexistência de prerrogativa de foro em 
casos semelhantes. Veja-se, e.g.: ‘PROTESTO JUDICIAL FORMULADO CONTRA MINISTRO DE 
ESTADO - MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL (CPC, ART. 867) - AUSÊNCIA DE 
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO 
IMPROVIDO. A PRERROGATIVA DE FORO - UNICAMENTE INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS 
DE CARÁTER PENAL - NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL. - As medidas 
cautelares a que se refere o art. 867 do Código de Processo Civil (protesto, notificação ou 
interpelação), quando promovidas contra Ministro de Estado, não se incluem na esfera de 
competência originária do Supremo Tribunal Federal, precisamente porque destituídas de caráter 
penal. Precedentes. A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS 
FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE 
DIREITO ESTRITO. - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como 
um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o 
regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a 
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Superada a questão da abrangência, restaria pendente a questão da 

competência, tendo em vista a alegada invocação da coerência do ordenamento 

jurídico no tocante à aplicação daquelas sanções mais graves, e de natureza 

política, a determinadas autoridades que, para aquelas mesmas sanções, no âmbito 

criminal, possuem a prerrogativa de foro. 

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo sua 

competência implícita complementar para julgar ação de improbidade administrativa 

ajuizada em face de Governador de Estado, adotando fundamentos que poderão ser 

usados para construir uma tendência jurisprudencial, capaz de harmonizar a 

aplicabilidade do regime jurídico sancionador da prática de improbidade 

administrativa, mesmo aos agentes políticos, sem descurar da sistemática adotada 

pelo ordenamento jurídico quanto à competência jurisdicional para a cominação das 

graves sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa. 

Esse entendimento prevaleceu no julgamento da Reclamação nº 2.790/SC, 

proposta por Governador de Estado com o fito de afastar a incidência da Lei nº 

8.429/92, sob a alegação de que os atos pelos quais estava sendo demandado 

seriam também crimes de responsabilidade, atraindo a aplicação apenas do 

Decreto-lei nº 201/67. A Corte Especial afastou peremptoriamente a tese da não-

incidência da Lei de Improbidade Administrativa em face de Governador de Estado, 

porém acolheu a arguição de incompetência da Justiça de primeiro grau102. 

                                                                                                                                                                                              
situações que extravasem os limites fixados, em ‘numerus clausus’, pelo rol exaustivo inscrito no art. 
102, I, da Constituição da República. Precedentes. O regime de direito estrito, a que se submete a 
definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da 
taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais 
originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no 
texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações 
declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou 
contra qualquer das autoridades que, em matéria penal (CF, art. 102, I, ‘b’ e ‘c’), dispõem de 
prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão 
sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, ‘d’). Precedentes. AÇÃO CIVIL POR 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - COMPETÊNCIA DE MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, 
QUER SE CUIDE DE OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO, QUER SE TRATE DE TITULAR DE 
MANDATO ELETIVO AINDA NO EXERCÍCIO DAS RESPECTIVAS FUNÇÕES. - O Supremo Tribunal 
Federal tem advertido que, tratando-se de ação civil por improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92), 
mostra-se irrelevante, para efeito de definição da competência originária dos Tribunais, que se cuide 
de ocupante de cargo público ou de titular de mandato eletivo ainda no exercício das respectivas 
funções, pois a ação civil em questão deverá ser ajuizada perante magistrado de primeiro grau.” (Pet 
4.089 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 24.10.2007)”. Rcl 21633 MC/RO, Relator Ministro Roberto 
Barroso, Julgamento em 29.09.2015. 
102

 EMENTA: “CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE CONTRA 
GOVERNADOR DE ESTADO. DUPLO REGIME SANCIONATÓRIO DOS AGENTES POLÍTICOS: 
LEGITIMIDADE. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO: RECONHECIMENTO. USURPAÇÃO 
DE COMPETÊNCIA DO STJ. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA RECLAMAÇÃO. 1. Excetuada a 
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Note-se que esse mesmo julgamento considerou que a única imunidade à 

Lei de Improbidade Administrativa seria do presidente da República, por ser a única 

autoridade mencionada na Constituição quanto aos atos de improbidade 

administrativa (art. 85, V). Entretanto, considerando o entendimento de que o bem 

jurídico probidade administrativa pode ser protegido por mais de uma esfera de 

responsabilidade, não se confundindo o regime da Lei n° 1.079/50 com aquele 

estabelecido na Lei n° 8.429/92, a rigor, nem o presidente da República estaria 

isento da submissão à Lei de Improbidade Administrativa. 

Desse entendimento, aliás, compartilha Fábio Medina Osório ao considerar a 

Lei n° 8.429/92 como verdadeiro Código Geral de Conduta de todos os agentes: 

 

A LGIA equipara-se a um Código Geral de Conduta dos agentes 
públicos, no marco dos modelos centralizadores. É uma Lei Geral, de 
caráter nacional, seguindo o art. 37, § 4º, da CF. Isso significa que a 
Lei alcança todos os agentes do setor público e todas as instituições 
públicas brasileiras, do Presidente da Nação até o mais humilde dos 
servidores, porque não faz ressalva. Diga-se que a única autoridade 
que ganhou uma referência autônoma, nesse tópico, foi o Presidente 
da Nação, no art. 85, V, da CF, mas tampouco tal previsão resulta 
suficiente a afastar essa máxima autoridade pública dos ditames da 
LGIA.103 

 

                                                                                                                                                                                              
hipótese de atos de improbidade praticados pelo Presidente da República (art. 85, V), cujo julgamento 
se dá em regime especial pelo Senado Federal (art. 86), não há norma constitucional alguma que 
imunize os agentes políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, de qualquer das sanções por ato 
de improbidade previstas no art. 37, § 4.º. Seria incompatível com a Constituição eventual preceito 
normativo infraconstitucional que impusesse imunidade dessa natureza. 2. Por decisão de 13 de 
março de 2008, a Suprema Corte, com apenas um voto contrário, declarou que “compete ao 
Supremo Tribunal Federal julgar ação de improbidade contra seus membros” (QO na Pet. 3.211-0, 
Min. Menezes Direito, DJ 27.06.2008). Considerou, para tanto, que a prerrogativa de foro, em casos 
tais, decorre diretamente do sistema de competências estabelecido na Constituição, que assegura a 
seus Ministros foro por prerrogativa de função, tanto em crimes comuns, na própria Corte, quanto em 
crimes de responsabilidade, no Senado Federal. Por isso, "seria absurdo ou o máximo do contra-
senso conceber que ordem jurídica permita que Ministro possa ser julgado por outro órgão em ação 
diversa, mas entre cujas sanções está também a perda do cargo. Isto seria a desestruturação de todo 
o sistema que fundamenta a distribuição da competência" (voto do Min.Cezar Peluso). 3. Esses 
mesmos fundamentos de natureza sistemática autorizam a concluir, por imposição lógica de 
coerência interpretativa, que norma infraconstitucional não pode atribuir a juiz de primeiro grau o 
julgamento de ação de improbidade administrativa, com possível aplicação da pena de perda do 
cargo, contra Governador do Estado, que, a exemplo dos Ministros do STF, também tem assegurado 
foro por prerrogativa de função, tanto em crimes comuns (perante o STJ), quanto em crimes de 
responsabilidade (perante a respectiva Assembléia Legislativa). É de se reconhecer que, por 
inafastável simetria com o que ocorre em relação aos crimes comuns (CF, art. 105, I, a), há, em 
casos tais, competência implícita complementar do Superior Tribunal de Justiça. 4. Reclamação 
procedente, em parte.” Rcl. 2.790, Corte Especial, unânime, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, 
DJE 04.03.2010. 
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O reconhecimento da competência complementar implícita pelo Superior 

Tribunal de Justiça em ações de improbidade administrativa foi lastreado na 

alegação de que o sistema de competências instituído pelo ordenamento jurídico 

não poderia admitir que sanções similares ou idênticas – como, por exemplo, a 

perda da função pública – pudesse ser aplicada por autoridades jurisdicionais 

hierarquicamente distintas, devendo ser respeitada a sistemática concebida para os 

crimes comuns, cujas sanções podem ser até menos severas do que as previstas na 

Lei de Improbidade Administrativa. 

Todavia, ainda é incerto afirmar que essa teoria venha a ganhar adesão de 

todos os tribunais e juízes, ainda mais no momento em que a prerrogativa de foro 

vem sofrendo fortes críticas de significativa parcela da população – no contexto das 

atuais operações de combate à corrupção –, que nela enxerga algo muito próximo 

da impunidade. 

Em resumo, a caracterização do agente público, para fins de 

responsabilização com base na Lei nº 8.429/92, condiciona-se, pois, à apuração de 

um vínculo jurídico existente entre o autor do ato e o sujeito passivo enquadrado no 

caput do art. 1º da referida Lei, tratando-se, como não poderia deixar de ser, de 

conceito dotado de grande amplitude. 

Não se pode deixar de registrar a figura do terceiro partícipe ou beneficiário 

do ato de improbidade, contemplada no art. 3º da Lei nº 8.429/92 – “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” –, o que atrai a necessidade de 

modulação das sanções para o caso concreto, atendendo a expressão “no que 

couber”. 

3.3. Modelo Normativo Adotado (tipologia aberta) 

Os artigos 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa constituem o 

arcabouço legal de tipificação das condutas enquadráveis no regime jurídico 

específico que tutela a probidade administrativa. Esse arcabouço se desdobra em 

três grandes modelos de tipos sancionadores: (i) as condutas de enriquecimento 

ilícito; (ii) as condutas de lesão ao erário; e (iii) as condutas de lesão aos princípios 

que regem a administração pública. Segundo Fábio Medina Osório: 
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Cada bloco normativo se compõe de uma cláusula geral, inserida no 
caput, e de textos casuístas, previstos nos incisos. As condutas 

proibidas causaram e ainda causam grande perplexidade, ante a 
enorme vagueza semântica que se mostra peculiar aos tipos, 
atemorizando os gestores públicos e municiando os órgãos 
fiscalizadores com poderes imensos.104 

  

O uso da expressão “notadamente” ao fim da cabeça dos artigos 9º, 10 e 11 

serve para realçar o caráter exemplificativo de condutas ímprobas que importam 

enriquecimento ilícito, causam prejuízo ao erário e atentam contra os princípios da 

administração pública, corroborando a natureza aberta da tipologia adotada pelo 

legislador no que se refere à caracterização do ato de improbidade. 

Com efeito, diante da impossibilidade de catalogar todas as situações fáticas 

que podem violar os princípios regentes da atividade estatal, valeu-se o legislador 

dos conceitos jurídicos indeterminados e das cláusulas gerais para colocar no 

mesmo cesto dos atos ímprobos toda conduta que contenha violação a estes 

princípios, o que, naturalmente, estabelece a necessidade de delimitar o conteúdo 

material de tais atos. 

Importante, aqui, distinguir conceitos jurídicos indeterminados de cláusulas 

gerais. Estas são normas com comandos indeterminados cuja inobservância não 

possui a consequência jurídica, ou seja, são conceitos indeterminados tanto no seu 

conteúdo (pressuposto) quanto nas suas consequências jurídicas. Exemplo clássico 

de cláusula geral é o princípio do devido processo legal, existente desde 1215, 

ocasião em que tanto o seu conteúdo quanto as suas consequências jurídicas eram 

completamente distintas do due process of law dos tempos atuais. 

Os conceitos jurídicos indeterminados, por sua vez, são estruturados de 

maneira vaga, a fim de permitir o surgimento de novas normas advindas da relação 

destes conceitos com princípios, diretrizes, máximas, etc., cabendo ao intérprete ou 

aplicador valorá-lo na conformidade das circunstâncias concretas (características 

pessoais, culturais, temporais, etc.). Os conceitos jurídicos indeterminados, portanto, 

possuem o conteúdo (pressuposto) intencionalmente vago, mas não as 

consequências jurídicas de sua inobservância. 

Quando o art. 11, caput, da Lei n° 8.429/92 afirma ser ato de improbidade 

qualquer ação ou omissão que viole o dever de lealdade às instituições, a atrair a 
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aplicação das respectivas sanções, surge a dúvida no pressuposto: o que é ser leal 

às instituições? Se da análise concreta houver juízo positivo, porém, não há dúvida 

de que as sanções devem ser aplicadas. 

Válido ressaltar que nem sempre os conceitos jurídicos indeterminados 

conduzem à discricionariedade, afinal é pressuposto desta a existência de opções 

igualmente válidas, colocadas à disposição do aplicador da norma, que optará por 

uma delas com base em critérios de conveniência e oportunidade. Entretanto, 

situações haverá em que os conceitos jurídicos indeterminados não deixarão 

alternativas, “pois o sentido que deles se extrai por vezes é científico, empírico ou de 

experiência e, portanto, unívoco”105. 

 Esse problema alcança contornos máximos quando se trata, por exemplo, 

do aludido art. 11 da Lei nº 8.429/92, em virtude da sua formulação aberta, a qual, 

por isso mesmo, pode respaldar, pelo menos sob o ponto de vista formal, a 

cominação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa diante de 

qualquer verificação de transgressão aos princípios reitores da Administração 

Pública. 

Daí porque Fábio Medina Osório defende que a improbidade administrativa, 

antes mesmo de se despontar na conformidade da Lei de Improbidade 

Administrativa, pressupõe prévia violação de regras legais setoriais, concretamente 

relacionadas com a conduta dos agentes públicos: 

 

 “[...] toda improbidade administrativa traduz uma ilegalidade de 
comportamento que não se limita a violar princípios ou deveres 
abstratos contemplados na Lei Federal 8.429/92. Sendo uma norma 
sancionadora em branco, quaisquer dos tipos da LGIA são 
complementados por legislações setoriais, instituindo regras que se 
sistematizam e se incorporam aos princípios”106 

 

Em conclusão, afirma-se que o caráter aberto dos tipos contidos na Lei n° 

8.429/92 exige a delimitação material do conteúdo desses tipos, onde pode residir a 

dúvida, em especial da violação de princípios (art. 11), devendo ser buscada na 

unidade do ordenamento jurídico e nas regras de experiência a complementação 

que demonstre o sentido unívoco da adequação da conduta ao pressuposto 

normativo. 
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4. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO DE IMPROBIDADE 

4.1. Delimitação Conceitual 

A compreensão do termo justa causa, invocando noção rudimentar da 

matemática, pode ser tida como desafio elevado ao quadrado. Isso porque os dois 

vocábulos que a compõem – “causa” e “justo” – são palavras individualmente 

polissêmicas, e que, portanto, remetem à necessidade de contextualização, histórica 

e temática, além de especificação. 

A dificuldade inerente da análise separada dos vocábulos, como adverte 

Maria Thereza Rocha de Assis Moura, decorre, de um lado, da ambiguidade e 

vagueza conceitual da palavra causa e, de outro, da constatação de que justo 

constitui um valor107, exigindo incursão no campo da axiologia jurídica, isto é, o 

estudo dos valores jurídicos, onde residem, além da justiça, seu morador por 

excelência, valores outros como o bem, a liberdade, a segurança jurídica, os direitos 

humanos fundamentais, etc. 

Nesse contexto, José Carlos Francisco afirma que 

 

Os conceitos de valor (como moralidade, interesse público, etc.) 
permitem a apreciação mais subjetiva e fluida de seu sentido, 
inserindo-se na análise de conveniência e oportunidade pelo titular 
do ato a ser praticado, pois asseguram a indicação valorativa daquilo 
que, no entendimento do titular, é a melhor alternativa para a 
satisfação do interesse público e de cumprimento da justiça social 
exigida pelo Estado Democrático de Direito.108 

 

Ilustra a magnitude do desafio o seguinte trecho do voto do ex-Ministro 

Victor Nunes Leal, extraído do julgamento do HC nº 42.697-STF-Pleno: 

 

Tanto o substantivo abuso como o adjetivo justo são noções que não 
têm delimitação precisa, exata, milimétrica, incumbindo à 
jurisprudência, no exame de cada caso, verificar se ocorre o 
pressuposto da causa justa para fundamentar a restrição imposta ao 
paciente, ou se, ao contrário, está configurado o abuso de poder, que 
a qualifica como coação ilegal.109 
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Juntando-se dois vocábulos que, individualmente, já demandariam 

exaustivas reflexões, tem-se o aludido desafio dobrado, mesmo porque a gramática 

ensina que a justaposição de dois termos, via de regra, gera produto semântico que, 

ultrapassando a noção de mera soma, alcança conceito próprio. 

No contexto da atualidade, situado o mundo do direito pátrio, a expressão 

justa causa pode ser vista, por exemplo, na esfera do Direito do Trabalho, em que a 

expressão ganha assento legal no art. 482 do Decreto-lei nº 5.452/43 (Consolidação 

das Leis do Trabalho), ao descrever tipos de condutas do empregado que, em tese, 

autorizam o empregador a rescindir o contrato de trabalho sem sofrer determinadas 

penalizações. 

Entretanto, a forma mais comumente associada da expressão justa causa, e 

que é a linha deste trabalho, origina-se no direito processual penal, mais 

precisamente como uma das condições para o recebimento da peça acusatória, e 

cuja inobservância deflagra a possibilidade de o acusado se valer do remédio 

denominado habeas corpus. 

Com esse viés, Maria Thereza Rocha de Assis Moura assevera que “[...] 

para que alguém possa ser submetido a julgamento, deve existir justa causa para a 

acusação, sob pena de esta se transformar em instrumento de coação ilegal contra 

a liberdade jurídica do acusado.”110 

De fato, quando se pensa no Sistema Sancionador Estatal, com toda a carga 

principiológica que regula a atuação punitiva do Estado Democrático de Direito, não 

é difícil concluir que toda atuação estatal da qual possa resultar um castigo a quem 

quer que seja, agente público ou particular, não pode subsistir sem que 

demonstrados, entre outros aspectos, a sua respectiva justa causa. 

É assim, por exemplo, que a instauração de processo administrativo 

disciplinar por parte de órgão de correição, ou a instauração de inquérito policial ou 

civil, exigirá a respectiva demonstração de que há elementos, aferíveis in concreto, 

de que o poder público, pela autoridade competente, está legitimado a abrir aquela 

via de investigação. 

Perquirir a origem etimológica das palavras constitui importante passo para a 

apreensão do seu significado atual. As palavras possuem ciclos evolucionários e o 
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seu estudo histórico, como regra geral, pode auxiliar significativamente na tarefa de 

ampliar a compreensão do seu uso e sentido hodiernos. 

No tocante à palavra causa, essa premissa é particularmente importante. O 

termo grego que pode ser traduzido por causa teve originariamente o significado de 

“acusação” ou “imputação”111, o que, desde logo, denota plena pertinência com o 

sentido dado ao termo nesta dissertação, notadamente quando conjugado com a 

expressão “justa” (justa acusação, justa imputação). 

O equivalente latino para a palavra causa, considerado por alguns 

autores112, seria originário da palavra caveo, que significa algo como “defendo-me”, 

“aparo o golpe”, “tomo precauções” (contra alguém ou algo), o que sugere que o 

vocábulo em questão, na origem latina, sublinha mais a defesa, diferentemente do 

que ocorre na vertente grega, que trata da acusação. 

De todo modo, a origem da palavra causa indica, notadamente no campo da 

filosofia, a ideia primitiva de que algo é produzido de acordo com uma certa norma, 

ou que algo acontece segundo uma certa lei ou ordem que rege todos os 

acontecimentos da mesma natureza. Assim, diante do que a causa produz, logo se 

sabe que a causa era, ou ao menos podia ser, a razão, o motivo da produção de 

determinado efeito. 

Na teologia, ao adotar a premissa de que todas as coisas existentes 

apontam necessariamente para uma causa, crê-se numa espiral de efeitos e causas 

que se intercalam retroativamente até chegar à existência de uma Causa Primeira, 

Deus, que seria a única causa não causada, responsável pelo surgimento da 

matéria e, portanto, do universo tal como o conhecemos113.  

O Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa elenca nada menos do que oito 

acepções para a palavra causa, sendo as mais relevantes, para este trabalho, 

evidentemente, aquelas de natureza filosófica e jurídica.  

Tem-se, assim, que no aristotelismo, causa seria a “razão ou princípio que 

faz com que alguma coisa se torne aquilo que ela é, determinando sua constituição 

e suas características essenciais”; e no empirismo, trata-se do “evento que 

condiciona a ocorrência regular e constante de um determinado efeito, em um 

encadeamento cuja previsibilidade decorre da frequência com que esta relação 
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sucessiva é constatada pelo observador humano”. No plano jurídico, há duas 

definições: “caso pelo qual se intenta uma ação na justiça e que se faz objeto de um 

processo”, além de “conjunto de interesses do acusado ou de uma das partes em 

litígio”. 114 

Com efeito, não obstante a multiplicidade de sentidos que a palavra causa 

ostenta, no campo da filosofia e em diversos ramos do direito, é indubitável que a 

sua utilização mais frequente, e que importa realçar, se dá no âmbito do direito 

processual.  

O Código de Processo Civil utiliza o vocábulo centenas de vezes, sendo 

oportuno destacar os três sentidos mais comuns: (i) o que se vê, por exemplo, no 

art. 42115, em que causa significa demanda, causa judiciária, feito; (ii) como causa 

petendi, isto é, causa de pedir, uma das condições genéricas da ação, o que pode 

ser avistado, por exemplo, no art. 55116; e (iii) no sentido de dar origem, ser 

responsável por, causar, como se verifica no art. 85, § 10117, que alude ao princípio 

da causalidade na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. 

Causa, pois, é termo plurívoco, que deita raízes históricas na filosofia e no 

direito, sendo atualmente utilizado em sentidos variados, mais frequentemente 

relacionados com a matéria processual, interagindo de modo estreito com termos 

similares ou afins, tais como demanda, lide, ação, acusação, defesa, motivo, razão, 

efeitos, etc. 

A exemplo de causa, o termo justo possui inúmeras concepções. Originado 

do latim justus (ou iustus), vai designar tanto justiça quanto direito. Justo é o adjetivo 

que remete ao substantivo justiça. A justiça, por sua vez, foi e tem sido objeto de 

múltiplas reflexões ao longo da história. Diversas teorias de justiça foram 

sustentadas, desde Aristóteles, passando pelos medievais e modernos, até chegar 

aos contemporâneos. 

Sob perspectiva histórica, nas sociedades primitivas em geral não havia 

divisão entre os conceitos de direito e justiça. O que estava prescrito na lei ou nos 
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costumes era o que se entendia como justo118. Com o avançar da civilização, 

contudo, a verificação de que a lei ou o costume poderiam abrigar injustiças 

provocou a cisão dos conceitos. A partir desse momento, a ideia de direito se torna a 

da vida social tal como ela é, ao passo que a ideia de justiça tal como deveria ser119, 

isto é, a justiça se torna um fim a ser perseguido por meio do direito. 

Embora, em linhas gerais, essa divisão conceitual entre o que é direito 

(sobretudo direito positivo) e o que é justo tenha se acentuado e permanecido, é 

inafastável perceber um movimento de reaproximação dos conceitos, não apenas 

como aprofundamento da relação de meio e fim, mas de suplantar o próprio direito 

quando, no caso concreto, ele colidir com o valor justiça. Daí a célebre frase do 

jurista uruguaio Eduardo Juan Couture, que constitui o quarto mandamento do seu 

decálogo: “Luta! Teu dever é lutar pelo Direito, mas se um dia encontrares o Direito 

em conflito com a Justiça, luta pela Justiça”.120 Essa ideia de superação do direito 

para alcançar o justo promove aquilo que a doutrina tradicional chama de equidade, 

também conhecida como a justiça do caso concreto. 

Como leciona Mara Thereza Rocha de Assis Moura: 

 

Qualquer que seja a origem da palavra justus, certo é que o “justo”, 
assim como o bem, o belo e a verdade, é um valor absoluto, que não 
se pode fazer derivar de nenhum outro, cujo ingrediente primordial 
reside no respeito e dignidade da pessoa humana. E a ideia de 
justiça constitui o verdadeiro ponto de partida para a determinação 
do Direito, como qualidade do justo.121 

 

Dessas considerações iniciais sobre a justa causa, tem-se desde já que a 

expressão se associa ao imperativo ético-jurídico que deve permear o agir 

administrativo, de modo inclusive imprescindível quando se tratar da atividade 

punitiva do Estado. Qualquer que seja a natureza do regime sancionador – Direito 

Penal ou Direito Administrativo Sancionador –, a justa causa se revela elemento 

distintivo, o marco divisor entre a legitimidade da atuação e o arbítrio. 

É com essa (pré) compreensão bem assentada que deve ser estudada a 

inserção da justa causa no rito da ação de improbidade administrativa, instituída por 

meio da Medida Provisória nº 2.088/2001. 
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4.2. Contexto histórico da Medida Provisória nº 2.088/2001 

Como visto, justa causa se refere ao elemento ético-jurídico que deve 

lastrear toda ação estatal tendente à imposição de penalidade. Constitui base 

originária e legitimadora dos atos estatais punitivos, ao mesmo tempo em que se 

revela critério de verificação de eventual prática de arbitrariedade ou abuso do poder 

punitivo. 

Todavia, no âmbito do específico regime jurídico protetivo da probidade 

administrativa, a exemplo do que ocorre na instância criminal, a expressão adquire 

significado próprio – de natureza processual – a partir da inserção dos parágrafos 7º 

ao 12 no artigo 17 da Lei nº 8.429/92, que criaram procedimento especial para a 

tramitação inicial das ações de improbidade administrativa. 

Impende relembrar que o art. 17 da Lei nº 8.429/92, cujo caput optou 

expressamente pela adoção do rito ordinário, foi editado originalmente – em junho 

de 1992 – com 4 (quatro) parágrafos regulatórios da ação em questão, um deles 

vedando a transação, acordo ou conciliação e os demais versando sobre a atuação 

do Ministério Pública e da pessoa jurídica interessada. Confira-se a redação original 

desse artigo: 

 

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. 
§ 3º No caso da ação principal ter sido proposta pelo Ministério 
Público, a pessoa jurídica interessada integrará a lide na qualidade 
de litisconsorte, devendo suprir omissões e falhas da inicial e 
apresentar ou indicar os meios de prova de que disponha. 
§ 4º O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, 
atuará obrigatoriamente, como fiscal da lei, sob pena de nulidade. 

 

Em 1996, por meio da Medida Provisória nº 1.337122, de 12 de março 

daquele ano, o § 3º do art. 17 foi alterado, passando a vigorar desde então com a 
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 A Medida Provisória nº 1.337, de 12 de março de 1996, sofreu sucessivas reedições (MPV nº 
1.379, MPV nº 1.424, MPV nº 1.472-26, MPV nº 1.472-27, MPV nº 1.472-28, MPV nº 1.472-29, MPV 
nº 1.472-30 e MPV nº 1.472-31), até ser convertida na Lei nº 9.366, de 16 de dezembro de 1996, que 
consolidou a nova redação dada ao § 3º, do art. 17, da Lei nº 8.429/92. 
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seguinte redação: “§ 3º No caso da 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”. Assim, ao invés de impor litisconsórcio necessário entre a 

pessoa jurídica interessada e o Ministério Público, sempre que a iniciativa da ação 

de improbidade administrativa partisse deste, ficou facultada à pessoa jurídica 

interessada intervir ou não na demanda, podendo inclusive escolher o polo 

processual, nos termos da legislação remissiva que regula a ação popular123. 

Outra mudança nesse artigo ocorreu alguns anos depois, através da Medida 

Provisória nº 1.984-16, de 6 de abril de 2000124, que introduziu o § 5º no art. 17 da 

Lei nº 8.429/92, com o seguinte conteúdo: “§ 5º A propositura da ação prevenirá a 

jurisdição para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma 

causa de pedir ou o mesmo objeto”. Essa medida provisória teve sua vigência 

abrangida pelo art. 2º da Emenda Constitucional nº 32, de 11 de setembro de 2001. 

A criação de um procedimento especial, porém, introduzindo de modo 

explícito a necessidade de demonstração prévia (e apreciação judicial) da justa 

causa, isto é, estabelecendo verdadeira condição da ação de improbidade 

administrativa, ocorreu em dezembro de 2000, com a edição da primeira versão da 

Medida Provisória nº 2.088-35, de 27 de dezembro daquele ano, publicada no Diário 

Oficial da União de 28.12.2000, cujo teor causou imensa polêmica à época, a 

começar pela inserção do inciso VIII no art. 11, da Lei nº 8.429/92, dado o propósito 

nada disfarçado de inibir a atuação do Ministério Público. 

Essa primeira versão da Medida Provisória promoveu as seguintes 

alterações na Lei de Improbidade Administrativa: 

 

Art. 3º Os arts. 11 e 17 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, 
passam a vigorar com as seguintes redações: 
"Art. 11.  ............................................................................." 
............................................................................." 

                                                             
123

 Art. 6º, § 3º, da Lei nº 4.717/65: “A pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato 
seja objeto de impugnação, poderá abster-se de contestar o pedido, ou poderá atuar ao lado do 
autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou 
dirigente”. 
124

 A Medida Provisória nº 1.984-16, de 6 de abril de 2000, sofreu sucessivas reedições (MPV nº 
1.984-17, MPV nº 1.984-18, MPV nº 1.984-19, MPV nº 1.984-20, MPV nº 1.984-21, MPV nº 1.984-22, 
MPV nº 1.984-23; MPV nº 1.984-24, MPV nº 1.984-25, MPV nº 2.102-26, MPV nº 2.102-27, MPV nº 
2.102-28, MPV nº 2.102-29, MPV nº 2.102-30, MPV nº 2.102-31, MPV nº 2.102-32, MPV nº 2.180-33, 
MPV nº 2.102-34) até a Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, cuja vigência restou 
consolidada desde sua edição conforme Emenda Constitucional nº 32/2001. 
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VIII - instaurar temerariamente inquérito policial ou procedimento 
administrativo ou propor ação de natureza civil, criminal ou de 
improbidade, atribuindo a outrem fato de que o sabe inocente." (NR) 
"Art. 17.  ............................................................................." 
............................................................................." 
§ 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. 
§ 7º Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e 
ordenará a notificação do indiciado, para oferecer resposta por 
escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, 
dentro do prazo de quinze dias. 
§ 8º O juiz rejeitará a ação, em despacho fundamentado, se 
convencido, pela resposta do réu, da inexistência do ato de 
improbidade ou da improcedência da ação. 
§ 9º Recebida a ação, será o réu citado para apresentar contestação. 
§ 10 O réu poderá, em reconvenção, no prazo da contestação, ou em 
ação autônoma, suscitar a improbidade do agente público 
proponente da ação configurada nos termos do art. 11, incisos I e 
VIII, desta Lei, para a aplicação das penalidades cabíveis. 
§ 11 Quando a imputação for manifestamente improcedente, o juiz 
ou o tribunal condenará nos mesmos autos, a pedido do réu, o 
agente público proponente da ação a pagar-lhe multa não superior 
ao valor de R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais), sem 
prejuízo do disposto no parágrafo anterior. 
§ 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." (NR) 

 

A polêmica residia especialmente no conteúdo do inciso VIII do art. 11 da lei, 

que passou a qualificar como ato de improbidade administrativa a instauração 

“temerária” de inquérito policial ou procedimento administrativo, bem como a 

propositura de ação – cível, criminal ou de improbidade –, atribuindo a outrem fato 

de que o sabe inocente, e no acréscimo dos parágrafos 10 e 11 do art. 17, 

permitindo uma inusitada reconvenção do réu para “suscitar a improbidade do 

agente público proponente da ação”, além de permitir a fixação de multa em face 

desse mesmo agente em caso de imputação “manifestamente improcedente”. 

Como não poderia ser diferente, a Medida Provisória nº 2.088-35/2000 

sofreu veementes críticas da comunidade jurídica, especialmente de membros do 

Ministério Público, como ilustra o seguinte escólio de Emerson Garcia: 

 

É fácil constatar que a generalidade da Medida Provisória não 
conseguiu encobrir o seu real destinatário: o Ministério Público. Para 
justificar o abuso na edição de medidas provisórias, o Sr. Presidente 
da República, em cadeia nacional de televisão, declarou que a MP n° 
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2.088-35/00 era necessária para conter os abusos de alguns 
membros do Ministério Público. 
 
Com essa farisaica e extravagante explicação, o Chefe do Executivo 
Federal, que jurou defender a Constituição da República, tentou 
aniquilar o mais eficaz instrumento de combate à corrupção posto à 
disposição da sociedade brasileira, simplesmente para punir alguns 
abusos. Nas hipóteses de abuso – se é que algum existiu – a lei é 
pródiga em punições, estando o autor sujeito a sanções de ordem 
civil, criminal e disciplinar, logo, inexistia qualquer justificativa idônea 
para atingir uma Instituição que tem a incumbência de defender a 
ordem jurídica e o regime democrático. 
 
Essa Medida Provisória, longe de representar uma mera opção 
política ou uma resposta necessária aos anseios da comunidade, 
talvez seja um dos mais graves atentados à incipiente democracia 
pátria. Ao invés de municiar aqueles que estão entrincheirados na 
luta contra a corrupção, o Executivo apontou-lhes pesada artilharia; 
em lugar de um escudo, pintou-lhes um alvo no peito. [...].125 

  

 Além da crítica doutrinária, a Medida Provisória nº 2.088-35 foi alvo da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 2.384-5 perante o Supremo Tribunal, proposta 

pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, a qual, porém, restou 

prejudicada em razão da supressão dos textos impugnados – exatamente o inciso 

VIII do art. 1º e os §§ 10 e 11 do art. 17, da Lei nº 8.429/92 –, quando da reedição nº 

36 da referida Medida Provisória126. 

De fato, diante da enorme repercussão negativa causada, a reedição 

seguinte da Medida Provisória – nº 2.088-36, de 26 de janeiro de 2001 – não 

manteve os polêmicos dispositivos referidos acima, embora tenha mantido o 

procedimento especial que impõe a análise da justa causa como condição específica 

de processamento da ação de improbidade administrativa. 

Desde 27 de janeiro de 2001, portanto, data da publicação da referida norma 

no Diário Oficial da União (Edição Extra), a qual foi sendo sucessivamente 

reeditada127, até ser abrangida pela Emenda Constitucional nº 32, de 11 de 
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 GARCIA, Emerson. O combate à corrupção no Brasil: responsabilidade ética e moral do Supremo 
Tribunal Federal na sua Desarticulação. Disponível em <https://jus.com.br/artigos/9417/o-combate-a-
corrupcao-no-brasil>. Acesso em 20 de maio de 2017. 
126

 A Medida Provisória também foi alvo da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.385-3, proposta 
pelo Partido Democrático Trabalhista, entretanto veio a ser extinta pela falta de aditamento à inicial 
diante das sucessivas reedições. 
127

 A Medida Provisória nº 2.088-36, de 26 de janeiro de 2001 foi reeditada sucessivamente (MPV nº 
2.088-37, MPV nº 2.088-38, MPV nº 2.088-39, MPV nº 2.088-40, MPV nº 2.088-41, MPV nº 2.171-42, 
MPV nº 2.171-43, MPV nº 2.171-44 e MPV nº 2.225-45, esta última de 4 de setembro de 2001.    
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setembro de 2001128, encontra-se em plena vigência os seguintes dispositivos, 

quase todos referindo-se à justa causa para a ação de improbidade 

administrativa129: 

 

Art. 3º O art. 17 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, passa a 
vigorar com as seguintes alterações: 
 
"Art. 17.   ................................................................................ 
................................................................................ 
§ 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. 
§ 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. 
§ 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. 
§ 9º Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar 
contestação. 
§ 10 Da decisão que receber a petição inicial, caberá agravo de 
instrumento. 
§ 11 Em qualquer fase do processo, reconhecida a inadequação da 
ação de improbidade, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do 
mérito. 
§ 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." (NR) 

 

Outra crítica que se faz é pelo fato de a justa causa ter sido introduzida por 

meio de Medida Provisória, instrumento que, não obstante previsto no ordenamento 
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 O art. 2º da Emenda Constitucional nº 32, de 11 de setembro de 2001 (DOU de 12.9.2001), 
determinou a vigência continuada das medidas provisórias editadas em data anterior à publicação da 
emenda “até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do 
Congresso Nacional”. No caso da Medida Provisória nº 2.225-45/2001, nenhuma das duas situações 
ocorreu. 
129

 Ainda tramita no Supremo Tribunal Federal ação direta de inconstitucionalidade – ADI nº 2410 –, 
proposta pelo Procurador-Geral da República, impugnando especificamente a expressão “inclusive as 
disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil”, contida no § 6º do art. 17 da Lei 
de Improbidade. Tais dispositivos tratavam, no Código de Processo Civil vigente à época, da 
responsabilidade das partes por dano processual. O desiderato da medida consiste em afastar a 
aplicação da expressão impugnada, por meio de interpretação conforme sem redução de texto, aos 
membros do Ministério Público e à própria instituição, sob alegação de vício formal (inadequação de 
medida provisória para tratar de garantias de membros do Parquet) e material (violação a dispositivos 
constitucionais que tratam do Ministério Público). Referida ADI encontra-se sob a relatoria do Ministro 
Luiz Fux, não havendo, até o presente momento, nem mesmo apreciação do pedido cautelar. 
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constitucional, deveria ser utilizado de modo parcimonioso, já que a própria 

Constituição prevê os requisitos da urgência e relevância. Com efeito, vários 

parágrafos constantes do art. 17 da Lei nº 8.429/92 foram inseridos pela MP nº 

2.225, reeditada inúmeras vezes até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 

nº 32, de 2001, e ainda não convertida em lei. 

Indubitavelmente a alteração legislativa reforçou a noção de que se está 

diante de um procedimento especial, uma espécie de juízo prévio de seriedade da 

demanda. O acréscimo dos §§ 5º e seguintes ao art. 17, introduzindo uma etapa 

prévia ao “cite-se”, retirou da ação de improbidade administrativa a ordinariedade a 

que se refere o caput do próprio artigo. 

Pontes de Miranda explica que “especiais são ditas as formas de 

procedimento para a obtenção de tutela jurídica quando, por algum dado de direito 

material, ou do documento em que se funda a demanda, ou da pessoa autora, ao 

legislador parecer ser inadequada a forma ordinária ou algumas regras jurídicas”.130 

A solução legislativa não é, de todo modo, inédita, mas se filia a práticas 

tradicionais no processo brasileiro, como por exemplo, nos crimes de 

responsabilidade dos funcionários públicos (artigos 513 a 518 do Código de 

Processo Penal), que de há muito prevê a oitiva do demandado antes do juízo de 

recebimento da ação penal. A estruturação que o legislador anômalo deu à fase 

inicial do procedimento da ação de improbidade administrativa guarda manifesta 

similitude com esse rito131, o qual, de resto, também inspirou a reforma do Código de 

Processo Penal em 2008, que também estabeleceu um juízo inicial sobre a 

viabilidade da acusação para os procedimentos ordinário e sumário132. 

Também nas ações possessórias há previsão de uma fase prévia de 

justificação, guardando semelhança com a ação de improbidade pela característica 

de prolongar a fase inicial em relação ao procedimento ordinário133. Ver. Art. 928, 

fine, do CPC-73 e 930). 

O fato de não haver perfeita correspondência entre o procedimento especial 

da ação de improbidade administrativa com qualquer outro do ordenamento jurídico 
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 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. t. XII. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 3. 
131

 BENEDUZI, Renato Resende. Notificação e citação na ação civil pública por ato de improbidade 
administrativa. In: Improbidade Administrativa: aspectos processuais da Lei nº 8.429/92. Paulo 
Henrique dos Santos Lucon, Eduardo José da Fonseca Costa, Guilherme Recena Costa (coords.). 2. 
ed., São Paulo: Atlas, 2015, p. 376. 
132

 Lei n° 11.719/2008. 
133

 Artigos 560 a 566 do Código de Processo Civil. 
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brasileiro não significa que seus contornos sejam estranhos à tradição processual 

pátria. Explica Pontes de Miranda: 

 

Não há razão unitária, nem, sequer, elemento comum, para a 
especialidade. Resulta a escolha da sugestão plural de muitas 
razões, histórica e logicamente diferentes, e nem sempre justificáveis 
perante a crítica científica. Aliás, qualquer critério que se tivesse para 
classificar as formas de processos pecaria pela contingência de não 
podermos desvencilhar de resíduos romanos, germânicos ou 

canônicos, que ainda amontoam, no processo, idades diferentes.
134

  

 

A introdução desse procedimento especial na ação de improbidade 

administrativa exige a superação do entendimento doutrinário corrente sobre a 

natureza jurídica dos termos citação e notificação. 

Quer a lei neste caso, excepcionalmente, e pelas razões que tornam 

especialíssima esta ação repressiva, que o demandado só se torne efetivamente réu 

com o recebimento da petição inicial. A lei, em outras palavras, nega à hipótese a 

norma geral de suprimento de eventual falta ou nulidade da citação, disposto no art. 

239, § 1º, do Código de Processo Civil135. Com esta explícita vontade da lei, deve o 

intérprete conformar-se.136 

Do quanto narrado até aqui, notadamente as tentativas – pela via legislativa 

e judiciária – de atenuação e até mesmo supressão137 dos rigores da Lei de 

Improbidade Administrativa, já se percebe o contexto histórico-político que permeou 

a inserção da justa causa como condição de recebimento da ação para a tramitação 

de ações de improbidade administrativa. 

O regime jurídico protetivo da probidade administrativa, corporificado na Lei 

nº 8.429/92, passou a incomodar em grau superlativo, e até então inédito, boa parte 

da classe de agentes políticos e gestores públicos, o que, aliás, reflete claramente 

em favor da cidadania (linha à qual está vinculada esta pesquisa). Contudo, 
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 MIRANDA, op. cit., p. 4. 
135

 Art. 239, § 1° do Código de Processo Civil: “O comparecimento espontâneo do réu ou do 
executado supre a falta ou nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação 
de contestação ou de embargos à execução”. 
136

 BENEDUZI, op. cit., p. 382. 
137

 Oportuno relembrar, no ponto, o ajuizamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4295 pelo 
Partido da Mobilização Nacional contra inúmeros dispositivos da Lei nº 8.429/92, dentre os quais os 
artigos 9º, 10 e 11, que estabelecem as tipicidades da conduta ímproba, sob alegação de vagueza 
semântica e uso de conceitos jurídicos indeterminados. Essa ADI encontra-se pendente de 
julgamento sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio de Mello. 
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fomentou também uma espécie de reação, expressada, entre outras medidas e 

tentativas, na alteração do rito inicial da referida demanda. 

Tal constatação, contudo, embora relevante para compreender as razões 

subjacentes às inovações normativas, não exclui a necessidade de aperfeiçoamento 

do regime jurídico preconizado no art. 37, § 4º da Carta Magna, adequando-o, quer 

pela via legislativa, quer pela via interpretativa, aos princípios basilares do sistema 

sancionador estatal e aos ditames garantistas insculpidos no mesmo Diploma 

Fundamental, os quais, ao menos em tese, inspiram o direito punitivo brasileiro. 

4.3. A natureza jurídica da Justa Causa na Ação de Improbidade 

É certo que a justa causa pode e deve ser tida como um dos princípios 

basilares do Sistema Sancionador Estatal no sentido, reitere-se, de que se não 

houver elementos fáticos aferíveis in concreto autorizadores do exercício de 

determinada atividade sancionadora, está-se diante de um caso de arbítrio estatal. 

Como condição genérica, por assim dizer, essa é uma constatação válida para 

qualquer esfera de responsabilização. 

Todavia, no âmbito da responsabilização criminal, de longa data a expressão 

vem associada a institutos de Direito Processual Penal, inclusive de forma 

positivada: o art. 395, III, do Código de Processo Penal impõe a rejeição da 

denúncia ou queixa quando “faltar justa causa” para o exercício da ação penal, ao 

passo que o art. 648, I, reputa como coação ilegal a ausência de justa causa para 

qualquer atividade punitiva do Estado na seara criminal, passível de concessão de 

habeas corpus. 

Muito se discute na doutrina sobre a natureza jurídica da justa causa para o 

exercício da atividade punitiva do Estado na seara penal. Em geral, divide-se a 

doutrina processualista penal entre os que a consideram uma quarta e autônoma 

condição da ação e os que conferem amplitude mais ampla ao instituto. 

Warley Belo cita o professor Afrânio Silva Jardim como defensor da justa 

causa como quarta condição da ação penal, isto é, que às três condições clássicas 

da ação – possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e legitimidade ad 

causam – deve ser acrescida uma quarta: a justa causa. Refere-se à necessidade 
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de que a acusação somente seja feita (ou aceita) se vier baseada em suporte 

probatório mínimo138. 

Há, porém, uma visão mais ampla, que é a defendida neste trabalho, 

colocando a justa causa num patamar superior de dignidade jurídica. Por essa visão, 

a justa causa para o exercício do jus puniendi estatal – é dizer, tanto para a ação 

penal quanto para a ação de improbidade administrativa – não se esgota em ser 

apenas mais uma condição da ação, mas, antes, reside em todas as condições da 

ação. 

Confira-se o escólio de Warley Belo: 

 
[...] como parece claro e inconteste, a acusação não pode e não deve 
ser ilegal, abusiva, temerária ou leviana. Daí ter de vir lastreada em 
elementos probatórios (fumus delicti). Mas, isso, por si só, não erige, 
em absoluto, a justa causa a autônoma condição da ação. Tanto é 
assim que, em uma análise mais criteriosa e a crítica aqui é 
construtiva e científica, não procurando desconsiderar os 
pensamentos destoantes, o que se releva como quarta condição da 
ação seria a soma da possibilidade jurídica da acusação e do 
interesse de agir. A justa causa está em todas as condições da ação, 
e isso não a faz autônoma, senão mais vinculada. Por tudo isso, 
ainda ficamos com José Barcelos de Souza quando afirma que a 
justa causa não é e nem pode ser erigida à quarta condição da ação. 
Faltando uma das condições para o exercício regular da ação penal, 
falta a justa causa.139 

 

Para Warley Belo a justa causa é um instituto jurídico do direito punitivo tão 

relevante que ultrapassa a simples condição de ação. Trata-se, na verdade, de 

instrumento de verificação da própria legitimação ética do Estado, constituindo-se 

“pré-requisito universal” da atividade sancionadora estatal: 

 

A justa causa expande-se em importância e realidade além das 
condições da ação a ponto de a conceituarmos como um pré-
requisito universal da persecutio criminis. É que o ius libertatis é 

valioso. Procedimentos fundados em devaneios ou em conjecturas 
abstratas, ilegalidades ou, ainda, em insuficiência investigatória 
contrariam o ordenamento jurídico. A ação penal, v.g., só pode e 
deve ser utilizada quando de sua real necessidade; caso contrário, 
afrontar-se-ia a Constituição Federal (LGL\1988\3) e de nada valeria 
consagrar princípios reitores que protegem a liberdade individual.140 
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 BELO, op. cit., pp. 445-479. 
139

 Ibid. 
140

 Ibid. 
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Esse é o paradigma doutrinário sobre o conceito e a natureza jurídica da 

justa causa, que se origina no Direto Processual Penal, mas se estende a qualquer 

atividade punitiva do Estado. 

E com o advento da Medida Provisória nº 2.225-45/2001, embora sem fazer 

uso da expressão, a justa causa foi positivada como mais uma das condições da 

ação de improbidade administrativa, submetendo ao crivo judicial, antes mesmo do 

recebimento da petição inicial, o contraditório argumentativo ínsito ao próprio mérito 

da acusação. Essa sistemática, conforme discorrido anteriormente, já ocorria de 

longa data no caso de crimes funcionais, e, com a reforma do Código de Processo 

Penal de 2008, restou amplamente sacramentada na instância criminal141. 

Note-se que no processo penal, a denúncia somente pode ser oferecida ou 

recebida se descrever ao menos os indícios da materialidade delitiva e da autoria. 

Exige-se um conjunto de elementos probatório, ainda que indiciários, acerca da 

existência do fato penalmente relevante e da autoria daquele a quem é dirigida a 

imputação. Não havendo tais elementos, a denúncia deve ser rejeitada, sob pena de 

caracterizar a falta de justa causa e atrair a concessão de habeas corpus para o 

trancamento da ação penal. 

Esse mesmo raciocínio, agora positivado, se aplica às ações civis por ato de 

improbidade administrativa, tendo em vista a finalidade igualmente punitiva que 

emerge da Lei nº 8.429/92, sendo irrelevante o fato de se tratar de ação civil e não 

penal. 

Daí porque a adoção pura e simples do processo civil tradicional não se 

revela a mais adequada para o regime da Lei de Improbidade Administrativa, 

conforme leciona Denise Luz: 

 

A proposta de adoção de um ‘direito administrativo sancionador 
judicializado’ para tratar da improbidade administrativa é mais 
adequada que a do direito processual civil, adotado hoje, para se 
garantir processos menos arbitrários e a atuação punitiva estatal com 
melhor conformidade constitucional. Isso desde que esses ilícitos 
recebam tratamento adequado do direito punitivo, consentâneo com 
o regime jurídico do direito administrativo sancionador e que confira 
garantias materiais e processuais aos acusados. Essas constatações 
vão balizar a definição e os contornos do devido processo legal, não 
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só no sentido procedimental e formal, mas no sentido de processo 
adequado para apuração das responsabilidades e restrição de 

direitos fundamentais.
142

 

 

A propósito dessa atração principiológica que o regime da Lei de 

Improbidade exerce em relação ao Direito Penal, impende citar Fábio Cardoso 

Machado e Otávio Luiz Verdi Motta, a respeito da função de garantia que marca o 

processo penal tanto quanto deve marcar a ação de improbidade administrativa: 

 
É claro que se reconhece a existência de pretensões punitivas, como 
as pretensões propriamente penais, mas não deixa de ser também 
evidente que o escopo do processo que veicule uma pretensão deste 
tipo é com muito mais ênfase o de proporcionar ao acusado uma 
garantia do que o de viabilizar a satisfação de uma pretensão. O 
processo penal é melhor compreendido como uma espécie de 
anteparo ao poder do Estado do que como meio de satisfação de 
uma pretensão punitiva, enquanto o processo civil, em regra, tem por 
função própria e como característica marcante a satisfação de uma 
pretensão, e não a proteção jurisdicional de um acusado, em favor 
do qual milita a presunção de inocência. É aí que reside, portanto, a 
peculiaridade da ação de improbidade. Disciplinada embora pelo 
direito processual civil, deve servir de anteparo contra uma pretensão 
punitiva, o que confere a este tipo de demanda uma marcada função 
de garantia, que, estando contudo presente em todas as ações civis, 
aqui se mostra mais relevante e determinante de atributos 

procedimentais que as ações civis em geral não apresentam.
143

 

 

No mesmo sentido, Gilmar Ferreira Mendes e Arnold Wald, atualizando a 

obra de Hely Lopes Meirelles, aduzem: 

 

Já se disse acima – e é inegável – que a chamada ação de 
improbidade administrativa tem cunho civil (ressalvados, obviamente, 
os aspectos criminais da Lei nº 8.429/92, a serem perseguidos em 
ação penal própria, que não se confunde com a ação civil de 
improbidade, aqui abordada). Objetiva precipuamente a reparação do 
dano sofrido pelo patrimônio público, em virtude do ato de 
improbidade impugnado, e a punição dos responsáveis, aí incluindo 
o perdimento dos bens e vantagens obtidos ilicitamente e o seu 
afastamento da Administração Pública, tanto com a perda de cargos 
e funções como com a proibição de contratações futuras e a 
suspensão de direitos políticos. Tais características, no entanto, 
fazem da ação de improbidade administrativa uma ação civil de forte 

conteúdo penal, e com inegáveis aspectos políticos”
144

. 
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No regime da Lei de Improbidade Administrativa a tipologia adotada, como 

visto anteriormente, é radicalmente distinta do direito penal, ainda que o fato 

apontado como ímprobo deva necessariamente corresponder a um dos três modelos 

inscritos na lei, correspondência essa que, naturalmente, necessita ser apontada 

desde o início, em homenagem à ampla defesa. Com efeito, o multicitado caráter 

aberto dos tipos previstos na Lei de Improbidade Administrativa é um elemento 

agravante desse regime jurídico em relação ao Direito Penal, em cujo locus impera a 

taxatividade dos tipos penais. Essa distinção reclama ainda maior rigor analítico na 

aferição da justa causa. 

Assentada essa premissa, os requisitos genéricos caracterizadores da justa 

causa para a ação de improbidade administrativa pode ser descritos como o 

conjunto de elementos probatório, ainda que indiciários, que demonstrem: (i) a 

efetiva ocorrência de fatos que, ao menos em tese, se enquadram em um ou mais 

dos três tipos previstos na Lei de Improbidade Administrativa; e (ii) a indicação de 

que tais atos apontam concretamente para a responsabilidade do agente público (ou 

do agente equiparado) que está sendo acusado. 

Entretanto, além desses requisitos genéricos, considerando a evolução 

doutrinária e jurisprudencial do tema ao longo dos anos, algumas questões 

específicas, que decorrem justamente do aludido grau de abertura da Lei de 

Improbidade, podem ser analisadas sob a ótica da justa causa.  

Note-se: no campo do direito penal, no qual a tipicidade é cerrada, essas 

questões acabem perdendo maior relevância para o fim de recebimento ou não da 

denúncia, mas, no âmbito do regime ora tratado, se tornam questões que a práxis 

judiciária e a reflexão doutrinária podem eventualmente autorizar sua análise initio 

litis, deslocando da matéria de mérito propriamente dita para a incidência da justa 

causa, a resultar, dependendo do caso, solução antecipada de rejeição ou extinção 

do feito. 

Conforme lição de Mauro Campbell Marques e Fabiano da Rosa Tesolin: 

 

O objetivo da fase inicial é evitar o processamento de ações 
temerárias, sem plausibilidade mínima de fundamentos ou indícios 
do ilícito administrativo, em razão das graves consequências 
advindas do mero ajuizamento da demanda. A jurisprudência do STJ 
sobre a fase preliminar tem sido construída, em muitos aspectos, na 
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interpretação de institutos do direito penal e processual penal e a 
respectiva compatibilização no âmbito cível da LIA.145 

 

A Lei de Improbidade Administrativa é de 1992. Em breve chegará ao seu 

primeiro quarto de século de aplicação, tempo suficiente para a sedimentação 

doutrinária e jurisprudencial de algumas questões a ela relacionadas. São situações 

que, em cada caso concreto, poderá reclamar análise mais detida do intérprete e 

operador da norma, no sentido de sopesar a existência da justa causa para a 

propositura ou o recebimento da inicial acusatória, ou mesmo, se for o caso, para 

extinguir a relação processual já iniciada a qualquer momento, diante de 

comprovação fundamentada da sua inadequação.  

Assim, o conceito de justa causa para o exercício da ação civil por ato de 

improbidade administrativa, nessa linha, consistiria na aferição do contraditório 

instalado initio litis, isto é, na análise dos argumentos e elementos de prova pré-

constituídos pelas partes acerca da viabilidade (e seriedade) da pretensão punitiva 

pela via da Lei nº 8.429/92, ensejando, ainda que em caráter não exaustivo, juízo 

meritório que, eventualmente, pode até mesmo obstar – em definitivo – o 

seguimento da ação. 

 

4.4. Justa causa como requisito de legitimidade da atuação estatal 

 

A clássica Teoria Geral do Processo sempre lecionou que, para ser exercido 

o direito de ação, fazia-se necessário o implemento de três condições: a 

possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir e a legitimidade da parte. Tais 

condições, que não deviam ser confundidas com os chamados pressupostos 

processuais ou requisitos de admissibilidade, diziam respeito a questões 

relacionadas aos elementos da ação (partes, pedido e causa de pedir) e deveriam 

ser aferidas previamente ao exame do mérito da causa, porquanto requisitos da 

própria existência (ou viabilidade) da ação. 
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Com o advento do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), a 

categoria “condições da ação” deixou de existir, embora seus requisitos 

permaneçam inalterados. O novo diploma processual optou por deslocar duas das 

condições da ação – o interesse de agir e a legitimidade da parte – para a categoria 

dos pressupostos processuais (art. 310), redirecionando a questão da possibilidade 

jurídica para o exame de mérito. 

O caput do art. 17 da Lei nº 8.429/92 fixa a legitimidade ativa concorrente e 

disjuntiva do Ministério Público ou da pessoa jurídica interessada, entendendo-se 

esta como sendo o sujeito passivo do ato de improbidade administrativa. 

Legitimidade concorrente significa que a qualquer um dos legitimados ex lege é 

conferida iniciativa processual, de modo simultâneo e autônomo, a qual buscará 

atingir uma mesma e comum finalidade. Legitimidade disjuntiva reforça a ideia da 

independência, “vez que qualquer uma das entidades co-legitimadas poderá propor, 

sozinha, a ação sem necessidade de formação de litisconsórcio ou de autorização 

por parte dos demais co-legitimados”146. 

No que toca à legitimidade passiva, conforme visto no tópico referente à 

abrangência da Lei de Improbidade, o regime jurídico protetivo da probidade 

administrativa possui amplíssimo rol de destinatários, visto que o art. 2º da Lei nº 

8.429/92 reputa como agente público, para os fins da Lei de Improbidade “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 art. 1º 

daquela lei. 

O interesse de agir, por sua vez, está ligado à necessidade de socorrer-se 

do Judiciário, bem assim à utilidade prática do provimento jurisdicional pretendido, 

adicionando-se, ainda, a adequação do meio processual eleito. Conforme preleciona 

Arlete Inês Aurelli, 

 

“(...) o interesse, na verdade, repousa no trinômio necessidade + 
utilidade + adequação, já que, para ter interesse processual, a parte 
deve necessitar da ação como único meio de conseguir a satisfação 
de seu direito; deve também obter com a ação alguma vantagem do 
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ponto de vista prático, além de ter que utilizar o meio processual 
adequado para obter a satisfação do direito.”147 

 

O interesse de agir, como de resto as demais condições da ação, deve ser 

aferido a partir da situação jurídica descrita na petição inicial, isto é, deve levar em 

conta a exposição das questões fáticas e jurídicas contidas na peça inaugural, na 

conformidade da chamada Teoria da Asserção ou da Prospettazione, segundo a 

qual o juiz não deve promover dilação probatória para aferir se as condições da ação 

estão presentes; salvo as situações flagrantes, o que deve ser considerado nesse 

momento inicial são as afirmações contidas na petição inicial, e se porventura 

concluir-se pela inexatidão dessas alegações, haverá julgamento de mérito pela 

improcedência. 

Pois bem. A par dessas condições válidas para a generalidade das ações, e 

conforme já visto, aprouve ao legislador anômalo criar um procedimento especial no 

bojo da ação de improbidade administrativa, a fim de aferir previamente a viabilidade 

da demanda, inclusive por meio da análise não exauriente dos argumentos de 

mérito. 

Críticos desse procedimento, Olavo de Oliveira Neto e Patrícia Elias 

Cozzolino consideram não haver justificativa para a abertura de dois momentos para 

o exercício da admissibilidade (em sentido amplo): 

 

Cremos, em verdade, que se trata de benefício que só faz atrasar o 
andamento do processo e beneficiar agentes administrativos 
ímprobos. Não há justificativa, em face do princípio da isonomia, de 
erigir discrimen e tratar de forma diferenciada quem está réu em 
ação de improbidade, dos demais sujeitos passivos de todos os 
outros tipos de ações. O que justifica a existência de duas defesas 
semelhantes e seguidas? Por que a contestação apresentada 
sempre vem com os mesmos argumentos da defesa preliminar, na 
ação de improbidade e não numa ação de investigação de 
paternidade, alimentos ou indenização?148 
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Fábio Cardoso Machado e Otávio Luiz Verdi Motta, porém, argumentando 

sobre a razão da manifestação prévia, sustentam: 

 

Este peculiar propósito punitivo da ação de improbidade é a razão 
pela qual seu procedimento conta com uma fase prévia dedicada à 
admissibilidade da demanda, à semelhança do que ocorre nas ações 
penais. Vale dizer, esta característica muito particular da ação de 
improbidade, que de alguma forma a aproxima de outras ações de 
caráter sancionatório ou punitivo, como é o caso das ações 
propriamente penais, impõe que a fase inicial do processo seja 
reservada a um exame prévio de admissibilidade, devendo ter-se em 
consideração esta peculiaridade sem que se trate de abordar os 
problemas suscitados pela manifestação prévia e pelo juízo 
preliminar de admissibilidade que condiciona o deferimento da 
inicial.149 

 

Complementam referidos autores: 

 
A finalidade da justa causa como condição da ação, portanto, reside 
na importância concedida pelo legislador para que o juiz promova um 
atento juízo de viabilidade da ação, acentuadamente presidido pelo 
princípio da presunção de inocência, de tal modo que somente 
tenham prosseguimento as ações fundadas em elementos de 
convicção idôneos e sérios. Como informam Fábio Cardoso Machado 
e Otávio Luiz Verdi Motta, “trata-se de decorrência imediata da 
cláusula do devido processo legal, efetiva garantia constitucional 
assegurada em favor de todo aquele contra quem se postule exercer 
pretensão punitiva”.150 

 

Néviton Guedes coloca no mesmo patamar os requisitos da denúncia no 

âmbito do processo penal, previstos no art. 41 do CPP, em relação à ação civil de 

improbidade administrativa, devendo a inicial, em ambos as instâncias, promover a 

imputação do fato delituoso com todas as suas circunstâncias, sem o que o acusado 

não poderá promover adequadamente sua defesa: 

 

É fácil perceber o papel que uma adequada denúncia cumpre no 
processo penal como garantia ao devido processo legal, 
especialmente, porque se cuida de proteger um dos mais relevantes 
direitos fundamentais: a liberdade de ir e vir. A acusação, no 
processo penal, é ato fundamental, pois “[c]om ela se delimita, 
mediante a imputação, a área em que deve incidir a prestação 
jurisdicional, uma vez que o fato delituoso em que se baseia a 
pretensão é que fixa o objeto da decisão do órgão judiciário”. Não há 
razão alguma para desconhecer que as mesmas exigências de 
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proteção do acusado, consistentes no devido processo legal, na 
ampla defesa e no contraditório, também se apresentam quando se 
lhe pretende imputar conduta delituosa de natureza civil, já que 
poderá gravar bens jurídicos também garantidos pela constituição, 
como é o caso da liberdade geral de agir, do patrimônio e de seus 
direitos políticos. Portanto, considerando-se a exata equivalência 
entre ação penal e ação civil de improbidade, deve-se, numa e 
noutra, considerar que “[a] ação, que é atividade do acusador, e a 
sentença, que é o ato jurisdicional, têm na acusação uma espécie de 
denominador comum”.151 

 

Conclui esse autor asseverando que se pode falar, atualmente, “num 

verdadeiro direito fundamental a uma justa e adequada acusação, tanto no processo 

penal como nos processos de improbidade administrativa”.152 

Outra razão consistente para o advento da justa causa como condição da 

ação é a natureza dos interesses em disputa. De um lado, os interesses difusos 

tutelados pela ação (moralidade, patrimônio público e demais princípios da 

Administração) considerados abstratamente initio litis; do outro lado, o interesse do 

agente público em face do qual milita a principiologia garantista do direito 

sancionador estatal. Mas quando a ação é proposta pelo Ministério Público, há um 

terceiro direito em jogo, qual seja, o da própria Administração, na exata medida em 

que um de seus agentes está sendo acusado de praticar ato ímprobo. Nessas 

circunstâncias, seria extremamente temerário supor que o interesse da 

Administração coincide com o do seu agente acusado de ímprobo, contudo também 

não se pode aduzir nesse momento inicial que o interesse da Administração reside 

na pretensão acusatória tal qual formulada pelo Ministério Público (ainda que, na 

prática, essa seja a hipótese mais provável e comum). 

Tais peculiaridades acrescentadas ao processamento da ação de 

improbidade administrativa assim ocorrem porque o legislador entendeu-as 

necessárias à harmonização dos interesses em conflito, quais sejam: (a) primeiro, os 

interesses difusos tutelados pela ação; (b) segundo, os interesses da Administração 

Pública que, antes do recebimento da ação inicial, encontra-se presentada pelo 

suposto agente causador do ato ímprobo ou, longa manus, pelo terceiro que com ela 

tenha negociado de alguma forma; e (c) terceiro, os interesses do próprio agente, 
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em favor de quem milita uma presunção (juris tantum, é verdade) de legitimidade 

dos atos praticados no exercício das funções correspondentes153. 

Não é por outra razão que o legislador remeteu a intervenção da pessoa 

jurídica, no caso da ação ser proposta pelo Ministério Público, à sistemática da Lei 

da Ação Popular, que faculta à Administração (rectius: à pessoa jurídica interessada) 

integrar a lide contestando a ação, abstendo-se de participar da demanda ou 

atuando ao lado do autor. Por que tal maleabilidade? Justamente porque há, em 

princípio, a possibilidade de que o ato administrativo acoimado de ímprobo tenha 

sido praticado no legítimo interesse da Administração, cabendo a esta defender não 

a pessoa física do agente, mas os interesses da própria Administração154. 

A inserção da justa causa como condição legal, específica e sine qua non da 

ação de improbidade administrativa, como já referido, foi claramente inspirada no 

processo penal. Já vem de longa data o instituto da defesa preliminar dos artigos 

513 a 518 do Código de Processo Civil, que tratam do julgamento dos crimes de 

responsabilidade dos funcionários públicos, prevendo que a queixa ou a denúncia, 

em se tratando desses crimes, deverá ser instruída com documentos que façam 

presumir a existência do delito ou com justificação da impossibilidade de sua 

apresentação. 

Com esse exato sentido, de acordo com o § 6º do art. 17 da Lei nº 8.429/92, 

a petição inicial da ação de improbidade administrativa deverá ser instruída com 

documentos ou justificação que, de plano, contemplem “indícios suficientes” da 

existência do ato de improbidade, isto é, daquilo que a doutrina processual penal 

denomina materialidade delitiva. 

A esse respeito, colhe-se a lição de Fábio Cardoso Machado e Otávio Luiz 

Verdi Motta: 
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Esta peculiar disciplina processual deriva, como já referido, do 
caráter punitivo da ação de improbidade, e da gravidade dos danos 
suportados pelo agente público que sofre a acusação. A 
oportunidade para a manifestação prévia e a possibilidade da 
rejeição da ação antes mesmo do recebimento da petição inicial têm 
o claro desiderato de evitar que o acusado seja mantido na condição 
de réu quando não se verifique a existência de indícios consistentes 
de que o ato de improbidade efetivamente ocorreu e de que a 
demanda aparenta possuir mínimas condições de ser, ao final, 
julgada procedente.155 

 

A norma ressalva, é verdade, situação de caráter excepcionalíssimo, que 

poderá permitir o ajuizamento da inicial sem a demonstração desses indícios – que 

de modo pouco técnico o legislador-executivo chamou de “provas”156 –, nesse caso 

impondo-se ao autor da demanda, obrigatoriamente, declinar as razões 

fundamentadas para tal ausência. Na prática, contudo, considerando os poderes 

investigatórios de que se investe o principal autor das ações de improbidade 

administrativa – o Ministério Público –, que poderá se valer, por exemplo, do 

inquérito civil público e de medidas judiciais antecipatórias, afigura-se altamente 

reduzida a possibilidade de haver ação de improbidade proposta sem a 

demonstração indiciária, por meio de documentos ou justificação, da existência do 

ato de improbidade. 

É o que se extrai da lição de Cassio Scarpinella Bueno: 

 

O Ministério Público pode valer-se – e, de resto, tem se valido, 
sempre – de inquérito civil público preparatório para a propositura 
das “ações de improbidade administrativa”. [...]. Nestas condições, 
não há como não entender que as exigências feitas pelo § 6º em 
exame sejam observadas. Se o inquérito civil tem como finalidade a 
identificação de atos que, ao menos em tese, violam as diretrizes dos 
arts. 9º a 11 da Lei 8.429, não há como deixar de reconhecer que 
este material probatório, que documenta a muito provável ocorrência 
do ato de improbidade administrativa, já seja apresentado com a 
inicial, submetendo-se ao contraditório desde logo.157 
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O aludido § 6º possui dois destinatários evidentes: em primeiro lugar, o autor 

da ação de improbidade, isto é, o membro do Ministério Público com atribuição para 

oficiar naquele feito ou o procurador da pessoa jurídica interessada (vítima, em tese, 

do ato de improbidade administrativa), que, ressalvada a excepcional situação antes 

referida, somente deverão propor a ação quando dispuserem dos documentos ou 

justificação contendo, pelo menos, indícios suficientes da ocorrência de improbidade 

administrativa.  

O segundo destinatário evidente da norma é o juiz competente para apreciar 

a peça inicial, que terá a primeira oportunidade de avaliação da justa causa 

enquanto condição da ação, abrindo-se a possibilidade de rejeição imediata da 

petição inicial, embora não seja comum que tal ocorra antes da defesa prévia 

aludida nos §§ 6º e 7º do mesmo artigo. 

Cassio Scarpinella Bueno, a respeito desses parágrafos, disserta: 

 

Este § 6º, que trata da petição inicial da ação de improbidade 
administrativa, não pode ser lido fora do contexto do procedimento 
especial estabelecido sobretudo pelos §§ 7º e 8º, que lhe seguem. 
Os documentos, as justificações, as escusas e a conduta de quem 
pretende tipificar ato(s) de improbidade administrativa serão 
analisados não só no decorrer do procedimento (mais 
aprofundadamente na fase instrutória), mas receberão um juízo de 
admissibilidade expresso e razoavelmente profundo (até mesmo 
exauriente, quando a hipótese é de declaração da inexistência do ato 
de improbidade ou de improcedência da ação) logo após o 
estabelecimento do prévio contraditório, na forma como disciplinam 

os precitados §§ 7º e 8º. Se assim é, e porque o § 6º insere-se no 
mesmo contexto normativo dos §§ 7º e 8º do art. 17 da Lei 8.429, de 
1992, não há como deixar de constatar que a petição inicial da ação 
de improbidade administrativa deve ser, desde a vigência daquelas 
normas – 27 de janeiro de 2001 –, proporcionalmente mais 
substancial do que a das outras ações, que não têm esta fase 
preliminar de admissibilidade da inicial em contraditório.158 

 

Em suma, a justa causa para a ação de improbidade administrativa 

consubstancia-se, sob o ponto de vista normativo, na exigência de que o autor 

instrua a petição inicial 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, no momento em que a 

ação é intentada.  
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O § 6º inserido no art. 17 da LIA, na verdade, força o autor da ação de 

improbidade a fazer de início a prova dos fatos constitutivos do direito à tutela 

jurisdicional de mérito almejada, no mínimo com força suficiente a revelar a 

plausibilidade da demanda, no sentido de que não se estará diante de um caso de 

perseguição ou vendeta política.159 

O objetivo é claro, conforme Guilherme Recena Costa: 

 

[...] pretende-se, de um lado, afastar a litigância irresponsável e, de 
outro, garantir a ampla defesa do acusado diante de um processo de 
cunho sancionatório. A exigência de maior robustez probatória faz 
perfeito sentido diante da possibilidade do uso do inquérito civil pelo 
Ministério Público e da previsão de um procedimento administrativo 
semelhante colocado à disposição da pessoa jurídica interessada 
(arts. 14 e 15 da Lei de Improbidade), instrumentos que permitem 
angariar “indícios suficientes da existência do ato de improbidade”.160 

 

Existe, pois, um juízo de admissibilidade preliminar que é efetivado neste 

momento, quando deverá o magistrado observar não apenas a presença de todas 

as condições da ação e dos pressupostos processuais, como faz na generalidade 

das demandas, mas ampliar o exame para a existência ou não de indícios da prática 

ímproba. E se o ato descrito na inicial porventura não caracterizar improbidade 

administrativa, o magistrado deverá indeferir a petição inicial, aplicando-se 

analogicamente o § 8º do art. 17 da LIA161, embora nada impeça que o uso do 

Código de Processo Civil para determinar ao autor da ação a emenda da inicial 

visando suprir eventuais falhas. 

Como conclui Warley Belo, 

 

A justa causa está para a persecutio criminis assim como o processo 
penal está para o Estado Democrático de Direito. Analogamente ao 
que disse Grispigni quanto ao bem jurídico, dizemos que a justa 
causa é a alma da persecutio criminis, o espírito de liberdade vivo no 
nosso Estado Democrático de Direito. A justa causa está presente 
além das condições da ação. É o próprio motivo para agir, seja em 
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que quadrante do processo ou procedimento penal estejamos. É o 
escudo contra qualquer tipo de abuso do poder dever de acusar ou 
qualquer ilegalidade.162 

 

Portanto, a justa causa vai além das condições genéricas da ação. Ela pode 

sim ser considerada uma quarta condição – no que exigirá um lastro probatório 

mínimo sobre a viabilidade da pretensão –, mas não se exaure nisso, pois está 

intimamente associada às demais condições e também ao sentido de causa justa, 

devidamente motivada, conforme o direito, e que se insere, em cada caso concreto, 

num conjunto de elementos e circunstâncias que vão revelar, já no início da 

demanda, a viabilidade em sentido formal e material da pretensão punitiva estatal. 

Em virtude dessa compreensão mais ampla, que obriga o operador a 

antecipar juízos de mérito para a fase de pré-recebimento da petição inicial, e 

considerando o estágio de desenvolvimento doutrinário e jurisprudencial do regime 

contido na Lei nº 8.429/92, emergem possibilidades de relacionar algumas questões 

com a análise da justa causa, como será visto a seguir. 

 

4.4.1. Justa Causa e Culpabilidade 

 

Como regra geral, as ordens jurídicas modernas repudiam a 

responsabilidade objetiva, exigindo o elemento subjetivo como requisito 

imprescindível para a caracterização da censurabilidade que, por sua vez, justifica a 

aplicação de alguma modalidade de sanção. Essa compreensão chega a ser 

intuitiva, na medida em que o fato gerador da responsabilidade subjetiva é a 

ocorrência de um ilícito. Assim, em linha de princípio, não há como pretender a 

responsabilização sem que tenha ocorrido o ato ilícito.  

No Brasil, até mesmo a responsabilidade civil, a qual, como visto, possui 

inegável intuito de reparação, se funda na responsabilidade subjetiva, ainda que o 

ordenamento pátrio, na linha da excepcionalidade, preveja situações, justificadas 

pela natureza dos interesses envolvidos, que prescindem da demonstração do 

elemento subjetivo. É o que prevê o parágrafo único do art. 927 do Código Civil ao 

aduzir que “haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos 

casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo 

autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”. 
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Na seara da responsabilidade penal, com maior rigor e razão, vige o 

princípio da culpabilidade, a exigir demonstração efetiva de que o acusado se houve 

com culpa em sentido lato (dolo ou culpa), sem o que a própria tipicidade da conduta 

resta prejudicada, ou seja, não há crime. É o que diz o Código Penal: 

 

Art. 18. Diz-se o crime: 
I – doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de 
produzi-lo; 
II – culposo, quando o agente deu causa ao resultado por 
imprudência, negligência ou imperícia. 
Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser 
punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica 
dolosamente. 

 

O princípio da culpabilidade está entre aqueles que, seguramente, deve ser 

estendido ao Direito Administrativo Sancionador. As sanções previstas na Lei de 

Improbidade Administrativa, dada sua feição punitiva e personalíssima, exigem 

demonstração do elemento subjetivo da conduta do agente, sem o que fica 

descaracterizada a própria ideia de improbidade. 

Para Gina Copola, por exemplo, a ocorrência do dolo seria obrigatória para a 

configuração do ato de improbidade administrativa, não bastando a mera culpa do 

agente. Para referida autora, a improbidade administrativa exige como elemento 

essencial a intencionalidade delitiva, conforme segue: 

 

Com todo efeito, sem a figura do dolo é virtualmente impossível a 
caracterização de improbidade administrativa, porque o ímprobo é 
aquele que teve a vontade, a intenção, ou o animus de causar lesão 

ou prejuízo ao erário público, bem como aos princípios 
constitucionais que norteiam a Administração. [...]. Ninguém, 
portanto, é ímprobo por acaso, nem desonesto por imperícia, nem 
velhaco por imprudência, nem inidôneo se não quiser sê-lo ostensiva 
e propositadamente. Com todo efeito, sem o elemento volitivo 
presente; sem a vontade de delinquir, de lesar, de tirar ilegítimo 
proveito, de locupletar-se indevidamente, de enriquecer ilicitamente, 
ninguém pode ser inquinado de improbidade, uma vez que essa 
pecha somente tem sentido técnico-jurídico, e mesmo lógico, se e 
quando imputado ao mal-intencionado, ao desoneste de propósitos, 
ao golpista, ao escroque.163 
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 A autora acima defende a tese da inconstitucionalidade dos artigos 5º e 10 

da Lei nº 8.429/92, que admitem a possibilidade de improbidade culposa, fato que, 

em sua óptica, implicaria afronta ao art. 37, § 4º da Constituição Federal, na medida 

em que o legislador teria exorbitado os limites impostos pela Lei Maior. 

 Há, contudo, quem entenda possível a responsabilização prevista no art. 11 

em razão de culpa – e não apenas de dolo –, invocando o rol exemplificativo dos 

incisos daquele dispositivo, como é o caso de Sérgio Monteiro Medeiros: 

 

Dolo ou culpa? Ao contrário do art. 9º, que por natureza não se afina 
senão com a modalidade dolosa, e com o art. 10, que 
expressamente admite ambas as formas, o cânon em exame suscita 
dúvida acerca da possibilidade de punição de ato motivado por culpa. 
Temos que a análise de alguns dos incisos esclarece. Observe-se o 
inciso II, que prevê o retardamento ou omissão de prática de ato de 
ofício. Tal pode decorrer de negligência? Evidente que sim. Pois 
bem, negligência é culpa. Tudo depende de exame específico da 
situação que se apresente164. 

  

É bastante comum encontrar decisões judiciais de recebimento de ações 

civis de improbidade administrativa referindo-se à desnecessidade de se apontar, 

naquele momento processual, o elemento subjetivo da conduta da parte requerida, 

seja o geral (dolo), seja o excepcional (culpa grave)165. Afirma-se, por vezes, que tal 

matéria seria objeto de produção probatória, a ser feita em outro momento, sob o 

crivo do contraditório e da ampla defesa, não se podendo tolher o direito da 

acusação comprovar no curso do processo a imputação feita quanto ao elemento 

subjetivo. 

Dado que a garantia constitucional do estado de inocência se aplica ao 

acusado por ato de improbidade administrativa, em determinados casos, pode não 

ser o mais apropriado aceitar de forma acrítica o argumento de que o seguimento da 

ação prescindiria da demonstração, ainda que indiciária, do elemento subjetivo da 

conduta, e tampouco a alegação de que seja impossível produzir prova inicial a esse 

respeito. 
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É o que postula Marçal Justen Filho ao discorrer sobre o elemento subjetivo 

no âmbito da improbidade administrativa: 

 

É evidente que a avaliação do elemento subjetivo, em situações 
concretas de improbidade, far-se-á usualmente mediante elementos 
probatórios indiretos. Não se exige que o agente manifeste formal e 
diretamente uma intenção reprovável. A presença do dolo será 
reconhecida mediante a constatação de condutas que evidenciem a 
consciência e a vontade de produzir o resultado final antijurídico. Isso 
compreende uma ampla série de questões. Assim, por exemplo, é 
relevante estabelecer uma comparação entre as condutas anteriores 
e posteriores do sujeito. É pertinente examinar os padrões de 
soluções adotados pela instituição em hipóteses similares. Também 
é relevante verificar se existia aprovação pelos órgãos de controle à 
conduta adotada. Não é cabível reputar presente o elemento doloso 
quando o sujeito adota exatamente a mesma conduta que fora 
praticada e que merecera a aprovação de órgãos de controle. Isso 
não impede o reconhecimento da irregularidade da conduta, mas 
exclui a presença de elemento subjetivo reprovável. Outro aspecto a 
ser examinado se refere à motivação. A ausência de motivação pode 
ser considerada como demonstração de um elemento subjetivo 
reprovável. Ou seja, existe sempre o dever de motivação. Se o 
sujeito deixa de satisfazer essa exigência, isso é um forte indício de 
consciência do agente quanto à irregularidade do ato praticado. 
Existindo motivação é necessário examinar o seu conteúdo. É 
imaginável que a motivação contemple equívocos hermenêuticos ou 
defeitos no tocante à avaliação dos fatos. O defeito na motivação 
autoriza a pronúncia da invalidade do ato, mas pode excluir a 
presença do dolo. Podem ocorrer situações em que a motivação 
demonstra que o sujeito praticou uma ilegalidade, mas não uma 
improbidade.166 

 

Não se está defendendo, note-se, a necessidade de demonstração cabal do 

elemento subjetivo nessa fase prévia – o que deverá ser feito por ocasião da 

sentença de mérito –, mas sim a indicação dos elementos indiciários que tornam 

plausível a hipótese de que o agente acusado se houve com dolo ou culpa (quando 

esta é admitida). 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio das duas Turmas 

competentes para julgar matéria de improbidade administrativa, tem trilhado esse 

mesmo entendimento. É o que se infere da negativa de provimento a recursos 

especiais que buscam reverter decisões de tribunais, as quais indeferem a petição 

inicial de ação de improbidade administrativa por ausência de demonstração mínima 
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do elemento subjetivo. Ainda que essas decisões se fundamentem (também) na 

impossibilidade de reexame de provas, nos termos da Súmula n° 7/STJ, infere-se o 

assentimento dessa Corte de que é possível perquirir a culpabilidade no momento 

da análise da justa causa167.  

É bastante razoável entender, portanto, que em muitos casos será 

perfeitamente possível extrair tanto a presença quanto a ausência do elemento 
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subjetivo da conduta, podendo o magistrado, desde logo, antecipar, pela via da 

análise da justa causa, um veredicto que provavelmente ocorrerá anos depois, com 

a vantagem da economia processual e da preservação das garantias fundamentais 

da parte apontada indevidamente como ímproba. Quanto aos casos de dúvida, trata-

se de questão a ser examinada mais adiante. 

 

4.4.2. Justa Causa, Acesso à Justiça e Direito à Prova 

 

O art. 5º, LXXV, da Carta de 1988 assegura a todos o direito de amplo 

acesso a jurisdição. Tal dispositivo se interconecta, entre outros, com os princípios 

do devido processo legal (inciso LIV) e o da razoável duração do processo (inciso 

LXXVIII). Não se está apenas diante do direito a obter tutela jurisdicional. Há 

verdadeira declaração de direito a um processo justo, adequado e eficaz, o que 

passa pelo direito fundamental à prova. 

Com efeito, o direito à prova constitui verdadeira garantia constitucional da 

ação, “na medida em que a ação é o poder de agir em juízo que as pessoas têm de 

romper a inércia da jurisdição, para que possam afirmar a existência de uma 

pretensão de direito material a ser tutelada pelo Poder Judiciário”168. 

A hipótese que se levanta, deveras pertinente, é se o procedimento prévio 

que consubstancia a aferição da justa causa para a ação de improbidade 

administrativa, como condição específica para o recebimento e processamento da 

demanda, teria o condão de comprometer o acesso à jurisdição por um dos 

legitimados ativos – Ministério Público ou pessoa jurídica interessada –, bem assim 

o exercício do direito à prova que igualmente assiste aos jurisdicionados em geral. 

Afinal, se da análise da pretensão acusatória formulada por um dos 

legitimados ativos, em cotejo com a manifestação prévia oferecida pela defesa, 

houver convencimento judicial da “inexistência do ato de improbidade, da 

improcedência da ação ou da inadequação da via eleita” (art. 17, § 8º da Lei n° 

8.429/92), com a rejeição in limine da ação, ainda que em caráter excepcional, não 

estaria de algum modo prejudicado o direito a uma decisão de mérito após o 

exercício do direito fundamental à prova? 

                                                             
168

 CAMBI, Eduardo. O direito à prova no processo civil. Revista da Faculdade de Direito da UFPR, v. 
34, 2000, pp 143-159. 
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Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves, atentos a essa questão, 

defendem utilização bastante restrita do § 8º, do art. 17 da Lei de Improbidade, isto 

é, apenas quando cabalmente demonstrada a inocorrência da prática ímproba: 

 

Ao aludir o § 8º à “rejeição da ação” pelo juiz quando convencido da 
“inexistência do ato de improbidade”, instituiu-se hipótese de 
julgamento antecipado da lide (julgamento de mérito), o que, a nosso 
juízo, até pelas razões acima expostas, só deve ocorrer quando 
cabalmente demonstrada, pela resposta do notificado, a inexistência 
do fato ou a sua não-concorrência para o dano ao patrimônio público. 
Do contrário, se terá por ferido o direito à prova do alegado no curso 
do processo (art. 5º, LV), esvaziando-se, no plano fático, o direito 
constitucional de ação (art. 5º, XXXV) e impondo-se a absolvição 

liminar sem processo.
169

 

 

Cabe, porém, lembrar que a finalidade da prova é o convencimento do juiz, 

que é o seu destinatário. Como sustenta Vicente Greco Filho, “no processo, a prova 

não tem um fim em si mesma ou um fim moral ou filosófico [...]. Não se busca a 

certeza absoluta, a qual, aliás, é sempre impossível, mas a certeza relativa 

suficiente na convicção do magistrado”170. Sendo assim, se a análise da petição 

inicial acusatória, normalmente acompanhada de inquérito civil público ou 

procedimento similar, bem como das alegações defensivas, produziram suficiente 

convicção no magistrado, em decisão que se sujeita a recurso, não parece haver 

arranho ao acesso à jurisdição ou ao direito à prova. 

Quando se trata do Ministério Público no manejo da ação de improbidade 

administrativa, há um argumento adicional: este tem à sua disposição instrumentos 

como o inquérito civil público e o amplo poder de requisição171, que já funcionam 

como instrumentos de produção probatória (antecipada). 

Em adição, oportuno anotar que o direito à prova, embora garantido na 

Constituição, não se reveste de caráter absoluto. Como anota Eduardo Cambi, 

 

[...] para restar caracterizada a violação ao direito à prova, não basta 
a mera probabilidade da decisão ser diferente, caso a prova fosse 
produzida. Antes do juiz determinar a produção de uma prova 
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 GARCIA, Emerson. op. cit., p. 703.  
170

 GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 
194.  
171

 O poder de requisição ministerial está abrigado nos seguintes diplomas legais: Lei Orgânica 
Nacional do MP (Lei nº 8.625/1.993, artigo 26, I, b e II), Lei de Organização do MP da União (Lei 
Complementar nº 75/1.993, artigo 8º, II e IV), e Lei de Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1.985, artigo 8º, 
parágrafo 1º). 
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constituenda, ou também possibilitar a permanência nos autos de 
uma prova pré-constituída, deve levar em consideração outros 
critérios que servem para configurar o direito à prova e, 
eventualmente, restringir o seu exercício em favor da efetivação de 
outros valores considerados mais relevantes para o sistema 
processual.172  

 

É oportuno ressaltar, ainda, a adoção de um rigorismo probatório 

significativamente maior para a aplicação das sanções por ato de improbidade 

administrativa (em relação à generalidade das ações civis). 

Nesse diapasão, Artur Capes defende a existência de modelos de 

constatação probatória, visando à promoção do direito fundamental à tutela 

jurisdicional adequada e efetiva, bem como do direito fundamental à prova. Esses 

modelos variariam em função da natureza do direito material envolvido, sendo 

possível, de acordo com o referido autor, distinguir dois extremos fundamentais: um 

para o processo civil e outro para o processo penal. No primeiro caso, em cujo 

âmbito, de regra, são tratadas questões meramente patrimoniais, prevaleceria o 

modelo de preponderância de provas, ao passo que no processo penal, que, como 

se sabe, pode atingir a liberdade do réu, a convicção do magistrado deverá ser 

formada em grau mais elevado de exigência probatória, o que caracterizaria um 

modelo de constatação acima da dúvida razoável. 

No tocante à ação de improbidade administrativa, porém, justamente em 

razão da natureza especial do direito material envolvido, Artur Capes defende um 

modelo de constatação mais rigoroso do que o utilizado no processo civil (geral), 

ainda que menos rigoroso do que aquele exigido no processo penal:  

 

Há, entretanto, entre tais modelos extremos, um modelo 
intermediário, a ser aplicado nos chamados processos civis 
especiais. Em tais casos, afloram peculiaridades que determinam um 
standard diferenciado. Os valores tratados em tais casos 
transcendem a dimensão meramente patrimonial, tornando 
inadequada a utilização do modelo da preponderância de provas 

para a formação do juízo de fato, sendo exatamente o que sucede 
nos casos envolvendo as ações de improbidade administrativa, cujos 
reflexos na pessoa do condenado podem alcançar a perda da sua 
função pública e a suspensão de seus direitos políticos, por 
exemplo.173 
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 CAMBI, op. cit., p. 155. 
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 CARPES, Artur. O direito fundamental ao processo justo: notas sobre o modelo de constatação 
nos processos envolvendo as ações de improbidade administrativa. In: Improbidade Administrativa: 
aspectos processuais da Lei nº 8.429/92. Paulo Henrique dos Santos Lucon, Eduardo José da 
Fonseca Costa, Guilherme Recena Costa (coords.). 2. ed., São Paulo: Atlas, 2015, p. 52. 
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Com base nesses modelos de rigorismo probatório, é possível inferir que a 

convicção firmada pelo magistrado acerca da inexistência do ato de improbidade 

administrativa, da improcedência da ação ou da inadequação da Lei de Improbidade 

Administrativa, dificilmente será revertida caso se dê seguimento à ação, justamente 

pelo maior rigor probatório exigido para a prolação de provimento punitivo. Essa 

percepção reforça a opção do legislador pela rejeição imediata da demanda, ainda 

que em detrimento do aventado direito à prova. 

Acrescente-se, por fim, o multicitado caráter gravoso das sanções previstas 

na Lei de Improbidade Administrativa, a recomendar prudência no exercício do 

poder estatal, tudo a indicar que, surgindo as situações previstas no citado § 8º do 

art. 17 da lei, parece bastante razoável que o pretenso direito à prova ceda diante da 

convicção formada initio litis pelo julgador. 

 

4.4.3. Justa Causa e o in dubio pro societate 

 

A processualística penal tradicional defende, no tocante à dúvida, fazer 

distinção entre o momento do recebimento da denúncia e o de prolação da 

sentença. Por ocasião do oferecimento da denúncia aplicar-se-ia o chamado 

princípio in dubio pro societate, ou seja, na dúvida, o Ministério Público deve 

denunciar, em atenção ao princípio da obrigatoriedade. Por ocasião da sentença, 

porém, persistindo ou surgindo a dúvida, o juiz deve absolver, adotando o princípio 

in dubio pro reo.  

Parte da doutrina moderna, entretanto, vem criticando a adoção do in dubio 

pro societate, sob o argumento de que se a dúvida não pode autorizar uma 

condenação, também não poderia autorizar a deflagração, com todos os seus 

efeitos deletérios, de um processo penal. Adotar tal linha iria contra os postulados de 

um Estado Democrático de Direito. 

 Márcio Ferreira Rodrigues Pereira, citando diversos criminalistas e 

processualistas, critica a adoção do in dubio pro societate, defendendo inclusive sua 

incompatibilidade com o postulado constitucional que consagra a presunção de 

inocência: 
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É que vige em nosso sistema processual penal – em todos os 
procedimentos inclusive no do júri – os princípios constitucionais do 
estado jurídico de inocência e do in dubio pro reo. Assim, não 
encontra amparo constitucional uma regra como a do in dubio pro 
societate. Na realidade, não é apenas uma questão de inexistência 

de amparo constitucional, há, em verdade, total incompatibilidade 
com a Constituição.174 

 

Transpondo essa crítica para a improbidade, Gustavo Senna Miranda aduz: 

 

O mesmo raciocínio, mutatis mutandis, pode ser aplicado em relação 

à acusação por atos de improbidade administrativa, sendo 
inconcebível que seja ajuizada uma ação com efeitos tão 
devastadores em havendo dúvida acerca da existência de elementos 
mínimos da prática do ato. De fato, é mais conveniente e cômodo 
remeter a dúvida para a instrução processual do que tentar 
aprofundar mais nas investigações, porém, repita-se, essa postura 
não é condizente com um Estado Democrático de Direito e com o 
princípio da presunção de inocência, que também tem incidência em 
relação aos atos de improbidade administrativa, em vista das 

peculiaridades de suas sanções.
175

 

 

Não obstante tais críticas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é 

uníssona quanto à aplicabilidade do in dubio pro societate na fase de recebimento 

da petição inicial da ação de improbidade administrativa176. 
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 PEREIRA, Márcio Ferreira Rodrigues. Acusar ou não acusar? Eis a questão: o in dubio pro 
societate como forma perversa de lidar com a dúvida no processo penal brasileiro, 2011. Disponível 
em: <http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/viewFile/11811/6541> 
Acesso em: 24 abr. 2017. 
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 MIRANDA, op. cit., p. 242. 
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 EMENTA: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU PELA 
EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE IMPROBIDADE. IN DUBIO PRO 
SOCIETATE. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM 
EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL 
IMPROVIDO. [...].III. No caso, o Tribunal de origem decidiu a causa em conformidade com a 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, havendo indícios da prática de ato 
de improbidade administrativa, por força do princípio in dubio pro societate a ação deve ter regular 
processamento, para que seja oportunizada às partes a produção das provas necessárias, a fim de 
permitir um juízo conclusivo acerca das condutas narradas, sendo prematura, no presente momento, 
a extinção do feito, como pretendem os agravantes. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 
1.433.861/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 
17/09/2015; REsp 1.375.838/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 
25/09/2014. IV. Tendo o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, concluído pela 
existência de indícios suficientes para o recebimento da petição inicial, que imputa, aos agravantes, a 
prática de atos de improbidade administrativa,entender de forma contrária demandaria o  reexame do 
conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 
7/STJ. [...].” AGARESP 419570, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJE 
21.06.2016. 
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A rejeição da inicial, pela doutrina tradicional e jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça que se formou a partir da leitura do art. 17, § 8º, da Lei de 

Improbidade, somente teria lugar se o magistrado entender, em decisão 

fundamentada, pela inexistência do ato de improbidade, pela improcedência da ação 

ou pela inadequação da via eleita, leitura que condiz com o in dubio pro societate. 

Não obstante, sem pretender aderir aos que criticam a incidência do critério, 

a aplicação do in dubio pro societate no momento da análise da justa causa merece 

algumas cautelas. Por conta do espírito da Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001, 

que introduziu novos parágrafos ao art. 17 da referida lei, inclusive o § 8º, tem-se a 

percepção de que a interpretação mais consentânea não é a que obrigaria o juiz ao 

recebimento da ação, salvo convencimento da inexistência do ato de improbidade, 

da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. O que o legislador 

anômalo parece ter enfatizado é que o magistrado deve rejeitar a ação sempre que 

se deparar com essas situações. 

A ênfase não estaria exatamente no recebimento a qualquer custo, por 

assim dizer, mas, ao contrário, na rejeição sempre que caracterizada uma dessas 

situações, o que altera, ao menos, a necessidade de reforço argumentativo na 

fundamentação do recebimento da ação. 

Nesse cenário, o in dubio pro societate, na esteira do que se consolidou 

jurisprudencialmente, é válido, ainda mais diante dos valores e interesses superiores 

tutelados pela via protetiva da probidade administrativa, os quais devem prevalecer 

diante da dúvida – para não citar o risco efetivo de aumento da impunidade e do 

clamor popular contra a corrupção pública –, mas é de todo pertinente que a dúvida 

necessita seja concretamente apontada na motivação do recebimento da inicial. 

Nessa ordem de ideias, não bastaria receber a petição inicial com base 

apenas na alegação abstrata de que a dúvida recomenda a abertura da ação e a 

devida instrução probatória. Para que seja homenageada a coerência e a 

principiologia do direito punitivo, há que se indicar in concreto o conjunto de 

elementos fáticos, aferíveis a partir dos documentos que instruem a petição inicial, 

que produziram a dúvida. 
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5. CONCLUSÃO 

Vimos que no âmbito do Estado Democrático de Direito, o Sistema 

Sancionador Estatal, destinado a regular a aplicação de sanções punitivas como 

consequência de uma conduta antijurídica – a prática do ilícito –, submete-se a um 

conjunto de princípios e regras decorrentes ou inspirados na Constituição da 

República. 

As sanções que decorrem do jus puniendi estatal, embora possuam origens 

e naturezas jurídicas diversas, se dividem, quanto à natureza do ilícito, em sanções 

criminais (Direito Penal) e sanções administrativas (Direito Administrativo 

Sancionador). As sanções que defluem de ilícitos puramente civis não se 

enquadram na atividade do jus puniendi do Estado. 

O regime jurídico contemplado através da Lei n° 8.429/92 promove a 

concretização do mandamento constitucional que impõe a tutela efetiva da 

probidade administrativa, ampliando os mecanismos de proteção desse bem 

jurídico, tratando-se de esfera autônoma de responsabilização dos agentes públicos 

e ferramenta essencial em um país historicamente vitimado pela prática de atos 

contrários aos princípios da Administração.  

Não é necessário esforço para concordar que muitos agentes públicos, que 

deveriam servir ao Estado e à sociedade, deles se servem, conduzindo-se de forma 

contrária aos postulados ético-constitucionais, no afã de obterem vantagens ilícitas 

valendo-se de mandatos, cargos, empregos ou funções públicas.  Essa singela 

constatação é suficiente para concluir que o regime inaugurado pela Lei de 

Improbidade Administrativa, mais do que consolidado, é hoje absolutamente 

indispensável ao país, tratando-se de mais uma garantia da cidadania. 

Não obstante, a utilização da Lei em questão sem maior rigor analítico tem 

gerado críticas, notadamente em função do caráter aberto dos seus tipos, o que 

possibilita eventual extrapolação, na medida em que condutas meramente 

irregulares ou não tingidas pela nota da desonestidade podem ser formalmente 

enquadradas nos rigores legais, o que violaria o sistema garantista que, em tese, 

caracteriza o constitucionalismo pátrio. 

Com efeito, o Sistema Sancionador do Estado Democrático de Direito 

caracteriza-se pela observância de princípios constitucionais, cuja missão precípua 
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revela-se justamente na limitação da ação estatal em processos punitivos, inclusive 

como fator de legitimação da eventual punição posteriormente aplicada. 

As diversas esferas de responsabilização do agente público ou do agente a 

ele equiparado pela lei vinculam-se ao Sistema Sancionador do Estado e, portanto, 

à principiologia garantista que o rege, naturalmente de forma adaptada às 

peculiaridades de cada subsistema. Comparando com o direito criminal, embora 

nele existam também tipos abertos como a norma penal em branco e tipos como o 

estelionato, no qual não há descrição de condutas, mas de efeitos, a taxatividade 

dos tipos seguiu, via regra, fórmula oposta à adotada pelo legislador do regime 

protetivo da probidade administrativa. 

A tipologia aberta consagrada na Lei nº 8.429/92, valendo-se de conceitos 

jurídicos indeterminados, é tida como inevitável em razão da impossibilidade de o 

legislador ordinário antever todas as condutas que atentam contra a probidade 

administrativa. Além disso, é a técnica que mais se amolda ao ambiente 

contemporâneo, no contexto de sociedade de risco e modernidade líquida. 

Essa nota distintiva da Lei de Improbidade, ao mesmo tempo em que revela 

consonância com os tempos atuais, traz à ribalta o problema da justa causa não 

apenas como condição da ação, mas como pressuposto ético de qualquer atuação 

estatal tendente à imposição de penalidades. A justa causa, embora desenvolvida 

tecnicamente no seio do direito processual penal, radica-se no ideário do 

constitucionalismo. 

A justa causa enquanto condição de procedibilidade e de legitimidade para o 

exercício regular da ação civil por ato de improbidade administrativa, introduzida na 

seara processual por meio da adoção de um procedimento especial, decorre 

também da tentativa de evitar sua utilização de forma temerária ou infundada. A 

fundamentação moral do direito, exigência do constituinte originário, não se 

confunde com moralismos subjetivos, arbitrários ou com desproporcionalidades. 

O estágio atual do regime jurídico que tutela a probidade administrativa, bem 

assim o estudo da Lei nº 8.429/92, permitem compreender que a análise da justa 

causa para a ação de improbidade administrativa demanda análise mais criteriosa 

de questões que, via de regra, tocariam o mérito da pretensão punitiva. 

Com efeito, a Lei de Improbidade estipula momentos específicos de 

verificação da justa causa, inclusive quando prevê a rejeição sumária da ação em 

função da ausência de indícios suficientes ou então pela convicção do julgador: (i) 
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de que não houve ato de improbidade; (ii) de que a ação é improcedente; (iii) de que 

a via processual é inadequada. Prevê, ainda, a possibilidade de que o 

reconhecimento da inadequação da ação seja feito em qualquer fase do processo. 

Nesse contexto, o juízo prévio da culpabilidade do agente público, seja ela 

na vertente dolosa, seja na culposa (quando essa é admitida), insere-se na análise 

da justa causa, ainda que mediante elementos probatórios indiretos e, 

evidentemente, de forma não exauriente, como é próprio do momento processual. 

Outrossim, a apreciação da justa causa como condição para a instauração 

da ação civil de improbidade administrativa, com a possibilidade de interdição 

prematura da pretensão, por si só, não implica violação do direito à jurisdição e 

tampouco do direito à prova. Os legitimados ativos para a referida demanda, em 

especial o Ministério Público, possuem poderes e instrumentos pré-processuais 

legítimos para a coleta dos elementos indiciários que constituirão a justa causa para 

a deflagração da ação de improbidade. 

O brocardo in dubio pro societate, embora bastante difundido na 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tanto no âmbito do processo penal 

quando da improbidade administrativa, é juridicamente válido, em virtude do alto 

grau de reprovação social que se extrai do risco da impunidade, mas não torna 

inexigível a motivação concreta do recebimento da petição inicial da ação de 

improbidade administrativa, isto é, da demonstração dos elementos fáticos que 

caracterizam a dúvida. 

A adoção de maior rigor analítico da justa causa para o exercício da ação de 

improbidade administrativa pode conciliar essa imprescindível esfera de 

responsabilização do agente público com a unidade e a coerência do Sistema 

Sancionador Estatal, prestigiando o seu caráter fragmentário, proporcional e 

criterioso, tudo em benefício da credibilidade geral, da segurança jurídica e, ao final, 

da própria luta da sociedade brasileira contra a corrupção. 
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