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Introdução  

 A probidade administrativa é um dos mais desafiadores temas do Direito Administrativo na atualidade. 

Paulatinamente, vem se mostrando muito importante para a construção de um verdadeiro Estado Democrático e Social 

de Direito, destinado à proteção de uma sociedade historicamente atingida por desmandos na esfera pública e por atos 

de corrupção administrativa, cujo ingente enfrentamento se faz necessário, consoante, aliás, o clamor das ruas no 

memorável mês de junho de 2013. 

 Atos ilícitos dessa ordem, para além da violação da lei, atentam contra a qualidade e a eficiência da gestão 

pública, ocasionando elevados custos financeiros ao cidadão, às empresas privadas e à sociedade. Produz, igualmente, 

graves custos sociais, consumindo parcela significativa dos recursos públicos que seriam destinados à execução de 

políticas públicas implementadoras de direitos fundamentais, contribuindo para a manutenção do atraso e do 

subdesenvolvimento do país, atentando contra a cidadania. 

 Não trataremos, neste estudo, exatamente da improbidade administrativa, mas, da antítese dela, a probidade 

administrativa. Cuidaremos do microssistema normativo destinado a enfrentar os atos de corrupção, criando as 

condições necessárias à boa gestão pública e à efetivação do projeto constitucional de probidade na Administração 

Pública.  

 Conhecer o conjunto de normas que formam o microssistema de defesa da probidade administrativa significa, 

em última análise, apropriar-se de uma parcela dos mecanismos para uma boa gestão pública, fechando as comportas 

dos desvios de recursos públicos consumidos pela corrupção. Importa, igualmente, em estabelecer a ambiência 

necessária à efetivação da Constituição de 1988, em especial da parte atinente aos direitos de cidadania, cuja 

implementação demanda a ação positiva do Estado. 

 Esse microssistema pode ser deduzido de um complexo conjunto normativo como veremos a seguir, 

respeitados os limites de espaço de que dispomos, segundo as regras do XX Congresso Nacional do Ministério Público. 
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1. Convenções contra a corrupção 

 A corrupção não é um problema nacional, mas um problema da humanidade, ligado diretamente às deficiências 

morais do ser humano e que sempre esteve presente na história. Trata-se, em pleno século XXI, de um problema global 

reconhecido pela Organização das Nações Unidas, por intermédio da Convenção das Nações Unidas contra a 

Corrupção, adotada pela Assembléia-Geral das Nações Unidas em 31 de outubro de 2003 e assinada pelo Brasil em 9 

de dezembro de 2003, Convenção essa que após aprovada pelo Congresso Nacional e promulgada pelo Presidente da 

República pelo Decreto 5.687, de 31 de janeiro de 2006, foi internalizada pelo direito brasileiro, passando a vigorar em 

1º de fevereiro de 2006, data da publicação do mencionado Decreto. 

 A corrupção administrativa, a improbidade administrativa não mais é tema exclusivo do direito interno, 

cuidando-se atualmente de temário de Direito Internacional Público.  

 A Convenção da ONU contra a Corrupção não é a única e nem foi a primeira a tratar desse assunto. O primeiro 

documento internacional foi a Convenção Interamericana contra a Corrupção, adotada em Caracas, em 29 de março de 

1996, pelos Estados Membros da Organização dos Estados Americanos, aprovada pelo Congresso Nacional em 25 de 

junho de 2002 e promulgada pelo Decreto 4.410, de 7 de outubro de 2002, passando a vigorar como direito interno na 

data de sua publicação oficial, o dia 08 de outubro de 2002. 

 Outro importante documento internacional destinado a enfrentar a corrupção é a Convenção sobre o Combate 

da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, concluída em Paris, 

em 17 de dezembro de 1997, junto à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, 

aprovada pelo Congresso Nacional em 14 de junho de 2000 e promulgada pelo Presidente da República por intermédio 

do Decreto 3.678, de 30 de novembro de 2000, passando a vigorar como direito interno em 1º de dezembro de 2000. 

 Sendo a expressão improbidade administrativa o designativo técnico da corrupção administrativa, é possível 

afirmar, a partir da leitura dessas Convenções, que o combate à corrupção atualmente no Brasil, para além de um 

compromisso constitucional e legal do Estado brasileiro, é um compromisso internacional assumido perante a 

Organização das Nações Unidas (ONU), a Organização dos Estados Americanos (OEA) e a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).  

 O que esses documentos internacionais reconhecem, em última análise, é que a corrupção é um grave 

problema, que ameaça a estabilidade e a segurança das sociedades, enfraquece as instituições e os valores da 

democracia, da ética e da justiça, comprometendo o desenvolvimento sustentável e o Estado de Direito.  

 A corrupção, segundo essas Convenções, mantém vínculos com o crime organizado e a corrupção econômica, 

penetrando nos mais diversos setores da sociedade, comprometendo os recursos do Estado e ameaçando a estabilidade 

política e o desenvolvimento sustentável. Deixando de ser um problema local, segundo reconhecem esses organismos 

(ONU, OEA e OCDE), para converter-se em um fenômeno transnacional que afeta todas as sociedades e a economia, 

faz-se necessária a cooperação internacional para preveni-la e combatê-la.  

 Não há dúvida que esses documentos aprovados e promulgados pelo Brasil integram o microssistema de 

proteção da probidade administrativa.  

 



 

 

2. Direito interno e as modalidades de responsabilidade 

 No plano interno, vê-se que o combate à improbidade administrativa foi eleito como prioritário pela 

Constituição de 1988. Nenhuma outra Constituição brasileira dedicou tantos dispositivos para tratar do assunto: o art. 

14, § 9º, visando a proteger a “probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato”, considera sua 

violação causa de inelegibilidade; o art. 15, V, prevê a perda ou suspensão dos direitos políticos em razão do 

cometimento de improbidade administrativa; o art. 37, § 4º, prescreve que 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. O art. 85, V, prevê 

o atentado contra a probidade administrativa como crime de responsabilidade, julgado pela via do impeachment. Trata-

se a defesa da probidade administrativa de uma opção ideológica da Constituição Cidadã, de um valor superior por ela 

definido.
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 Nessa matéria, a grande contribuição da Constituição de 1988 foi o seu art. 37, § 4º, que instituiu uma nova 

modalidade de responsabilidade dos agentes públicos – a responsabilidade por ato de improbidade administrativa, ao 

lado das já conhecidas responsabilidade civil, de natureza meramente ressarcitória (art. 37, § 6º, parte final); penal, 

fundada no art. 5º, XXXIV, XL e XLVI, dentre outros dispositivos; administrativo-disciplinar, fincada no art. 41, § 1º, 

inc. II; e política, prevista no já aludido art. 85 da Carta Magna. 

 Para cada uma dessas modalidades de responsabilidade dos agentes públicos há um tipo próprio de medida 

processual. Para os atos de improbidade administrativa, a ação civil pública proposta no juízo de primeiro grau (art. 

129, III, CF); no caso da responsabilidade civil, a ação civil regressiva contra o servidor que causou o dano dolosa ou 

culposamente (art. 37, 6º); a ação penal, na hipótese de crimes cometidos contra a Administração Pública (art. 129, I); o 

processo administrativo disciplinar, no caso de infração disciplinar, julgado pela própria Administração Pública (art. 41, 

§ 1º, II); e, por fim, o processo de impeachment, para o julgamento do crime político, do crime de responsabilidade 

política cuja consequência maior é a perda do cargo, processo esse julgado, via de regra, pelo Poder Legislativo, 

segundo uma racionalidade baseada em critérios políticos e não exatamente jurídicos. 

 As normas constitucionais afetas à defesa da probidade administrativa e as regras de processo destinadas à 

concretização da responsabilidade por ato de improbidade administrativa certamente merecem ser consideradas como 

parte integrante do microssistema de proteção da probidade administrativa. 

 

3. Lei de Improbidade Administrativa 

 A responsabilidade por ato de improbidade administrativa foi regulada pela Lei 8.429/1992, que previu três 

modalidades de atos de improbidade administrativa: os atos de improbidade administrativa que importam 

enriquecimento ilícito, os atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário e os atos de improbidade 

administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública.  

 A prática desses atos ilícitos tem como consequência as seguintes sanções: perda dos bens ou valores 

acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, perda da função pública, suspensão dos direitos 
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políticos, pagamento de multa civil e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos 

fiscais ou creditícios.  

 Aplicadas cumulativamente ou não, essas sanções devem incidir concretamente respeitando-se o princípio da 

proporcionalidade. 

 São atingidos por essa Lei qualquer agente público, bem como os terceiros, incluídas as pessoas jurídicas. 

Nesse ponto, a Lei 8.429/1992 supera um problema ainda não solucionado satisfatoriamente pelo Direito Penal: a 

responsabilidade da pessoa jurídica. Em outros termos, a Lei de Improbidade Administrativa (LIA) também atribui à 

empresa privada a responsabilidade pela preservação da probidade na Administração Pública, podendo a entidade ser 

alcançada pelas sanções de multa civil, de proibição de contratar com o Poder Público e de receber benefícios fiscais ou 

creditícios, sem se olvidar do ressarcimento do dano, de natureza reparadora e não exatamente sancionatória.  

 Os tempos são outros. Se o Estado contrata a empresa para o fornecimento de bens e serviços e não a pessoa 

física, é conatural que ela – pessoa jurídica – seja responsabilizada e apenada quando empregada para o cometimento de 

atos de corrupção.
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 Volta-se a Lei 8.429/1992 contra os atos de corrupção geradores do enriquecimento ilícito e do prejuízo ao 

erário. Além disso, por intermédio de seu art. 11, pune aqueles que violam os princípios do Direito Administrativo, em 

especial os princípios da finalidade, da publicidade, do concurso público, da prestação de contas e da licitação, 

princípios constitucionais extremamente caros para o Direito Administrativo e para toda a sociedade. Aliás, é a primeira 

vez que uma lei em nosso Direito sanciona a violação imediata de princípio normativo. 

 As mencionadas Convenções da ONU, da OEA e da OCDE mudaram o perfil dos diversos Direitos 

Administrativos dos Estados que as adotaram, o mesmo ocorrendo com os respectivos Direitos Penais. No Brasil, no 

entanto, pode-se afirmar que essa mudança foi ampliada, porque a Constituição de 1988 não apenas permitiu a absorção 

das aludidas Convenções contra a Corrupção, como abriu uma nova frente para combatê-la, criando uma modalidade 

ainda não conhecida de responsabilidade dos agentes públicos – a responsabilidade por ato de improbidade 

administrativa. 

 A Lei 8.429/1992 complementou a Constituição, regulamentando a norma de eficácia limitada prevista no § 4º 

do seu art. 37, instituindo normas de direito material e de direito processual capazes de dar efetividade ao aludido 

preceito constitucional. Não há duvida de que essa disposição constitucional é a norma matriz do microssistema em 

estudo, enquanto a Lei de Improbidade Administrativa é a sua lei geral.  

 

4. Microssistema de proteção da probidade administrativa e Direito Administrativo Sancionador 

 Mais do que simples regulamentação da norma constitucional, a Lei criou um complexo modelo de proteção da 

probidade administrativa, alterando significativamente o Direito Administrativo brasileiro, de modo a ampliar o seu 

caráter sancionador. 
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 Anteriormente, esse ramo do Direito se restringia à punição disciplinar, pela via do processo administrativo, 

movido contra os seus servidores autores de infrações disciplinares, terceiros que firmassem e descumprissem relações 

contratuais com a Administração Pública e demais administrados sujeitos ao poder de polícia do Estado, processo esse 

de alcance restrito em nosso sistema jurídico e sujeito à revisão judicial. 

 Com a nova categoria do ato de improbidade administrativa, o Direito Administrativo assumiu materialmente a 

responsabilidade pela punição dos autores de ilícitos graves contra instituições do Direito Administrativo, como é o 

caso da violação da licitação, do concurso público, do contrato administrativo, dos bens públicos, da moralidade 

administrativa, dos princípios da Administração Pública etc., antes parcialmente protegidas pelo Direito Penal, cuja 

realidade, marcada pela efusão de escândalos de corrupção, revela não ter sido capaz de reprimir e de prevenir os 

ataques a esses bens jurídicos, tão caros para a sociedade brasileira. 

 Essa baixa efetividade do Direito Penal para o combate da corrupção na esfera pública, não se deve a uma 

eventual deficiência congênita dessa modalidade de responsabilidade dos agentes públicos, mas, sim, à criação de 

mecanismos legais e constitucionais destinados a enfraquecer e a tornar ineficaz a responsabilidade penal, na prática, 

imunizando os agentes públicos que integram os altos escalões do Estado brasileiro, cujos escândalos políticos e 

administrativos se repetem copiosamente em terras brasileiras. São exemplos dessa imunização o foro privilegiado, a 

prescrição retroativa e a baixa carga de sanção penal para esses delitos, numa clara, deplorável e tradicional opção 

política em favor da impunidade, denunciada pelo clamor popular no histórico mês de junho de 2013. 

 Não é demais lembrar que, lamentavelmente, o microssistema de que estamos cuidando também pode ser alvo 

desse tipo de desmonte, como, aliás, já vem ocorrendo, inclusive no âmbito da interpretação judicial da Lei de 

Improbidade Administrativa (decisões tentando afastar a aplicação da LIA aos agentes políticos, extensão do foro 

privilegiado para as ações de improbidade etc.), o que deve ser denunciado e impedido pela sociedade e pelos 

operadores do direito comprometidos com a ideologia constitucional de probidade administrativa. 

 Feita a breve crítica, é possível se afirmar que a solução encontrada pelo Direito Administrativo brasileiro para 

combater a improbidade administrativa alterou-o significativamente, emprestando-lhe importante função social, antes 

entregue com precedência ao Direito Penal: a proteção e a prevenção da probidade administrativa contra a corrupção. 

 Além disso, a categoria dos atos de improbidade administrativa passou a servir às esferas de responsabilidade 

administrativo-disciplinar e política, pois a improbidade administrativa foi eleita dentro do sistema como infração 

geradora da demissão do servidor público no processo disciplinar, segundo os Estatutos dos Servidores Públicos – é o 

caso da Lei 8.112/1990 –, bem assim como ilícito eleitoral causador de inelegibilidade, na esfera do Direito Eleitoral, 

segundo a Lei das Inelegibilidades. 

 A propósito, a “Lei do Ficha Limpa”, como é chamada a Lei Complementar 135/2010, que alterou a Lei 

Eleitoral das Inelegibilidades (Lei Complementar 64/1990), estipulou como causa de inelegibilidade do cidadão, não 

apenas as condenações judiciais por improbidade administrativa proferidas por órgão colegiado, como também as 

condenações ditadas pelo Tribunal de Contas, na rejeição das contas dos administradores públicos, quando os seus 

comportamentos se caracterizarem como atos de improbidade administrativa dolosos, previstos na Lei 8.429/1992. Ou 

seja, a LIA passou a servir como parâmetro de julgamento nas tomadas de contas pelos Tribunais de Contas. 



 

 

 Além do Poder Judiciário aplicar a Lei 8.429/1992 nas ações civis públicas por ato de improbidade 

administrativa, a Administração Pública também passou a fazê-lo nos processos disciplinares, bem como os Tribunais 

de Contas nos julgamentos das contas dos administradores públicos, sem se olvidar dos reflexos produzidos no Direito 

Eleitoral. 

 Tamanha é a importância da probidade administrativa – direito público subjetivo de caráter difuso pertencente 

à sociedade brasileira, que esse direito, a nosso ver, possui a natureza de um direito fundamental,
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 sendo o centro, o 

âmago do microssistema jurídico em estudo, cuja extensão vem se alargando.  

 

5. Ampliação legislativa da proteção da probidade administrativa e a construção da cidadania 

 O microssistema de proteção da probidade administrativa foi ampliado por outras leis. 

 A Lei 9.504/1997, em seu art. 73, § 7º, instituiu os atos de improbidade administrativa eleitoral, para proteger a 

igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais, ilícitos esses praticados por administradores públicos 

em benefício de candidatos a cargos políticos, em detrimento de partidos políticos, dos candidatos preteridos, da 

Administração Pública, do processo eleitoral, enfim, do próprio regime democrático.  

 Outra lei ampliativa do microssistema é o Estatuto da Cidade – a Lei 10.257/2001 – que estabelece diretrizes 

gerais da política urbana – instituindo em seu art. 52 novos comportamentos ímprobos, em razão do descumprimento, 

pelo prefeito, das diretrizes da política urbana, ou seja, atos de improbidade administrativa que atentam contra a política 

urbana, determinada pela Constituição de 1988.  

 As infrações dos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar 101/2000 – receberam a 

proteção da Lei 8.429/1992 por vontade expressa do Legislador, consoante o art. 73 do mencionado corpo de normas, 

que, no entanto, não definiu novas condutas, pois já previstas na LIA. 

 Além dos atos de improbidade administrativa constantes da Lei de Improbidade Administrativa, há, ainda, os 

atos de improbidade administrativa eleitoral (Lei 9.504/1997) e os atos de improbidade administrativa que violam as 

diretrizes da política urbana (Lei 10.257/2001). 

 Por fim, é possível se afirmar que a novel Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013, que passará a vigorar 180 dias 

(cento e oitenta dias) após a sua publicação, ocorrida no dia 02 de agosto de 2013, também se insere no contexto do 

Direito Administrativo Sancionador e do microssistema de que se está tratando, posto que o referido diploma, ainda em 

fase de vacatio legis, destina-se à responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos 

contra a administração pública, nacional ou estrangeira. Em outras palavras, a corrupção ativa, o tráfico de influência e 
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as fraudes nas licitações e nos contratos administrativos, ilícitos que, como cediço, também constituem atos de 

improbidade administrativa.
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 Esse microssistema legal, que tem como base a Lei 8.429/1992, visa a combater a improbidade administrativa, 

que merece ser compreendida não mais como corrupção, peita, suborno, consoante o senso comum. A improbidade 

administrativa, categoria do Direito Administrativo Sancionador brasileiro sem precedentes, é mais do que isso, haja 

vista as aludidas mutações sofridas durante o tempo.  

 A improbidade administrativa é o gênero dos atos ilícitos sujeitos a um regime jurídico especial de natureza 

sancionatória, atos esses consistentes no enriquecimento ilícito, no prejuízo ao erário, na violação de princípios da 

Administração Pública, na afetação da igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais, no 

desatendimento das diretrizes da política urbana e no descumprimento das normas de responsabilidade fiscal. Isso, 

certamente, é mais do que ordinariamente se concebe como corrupção administrativa, peita ou suborno. 

 A improbidade administrativa é uma categoria especial do Direito Administrativo brasileiro, desconhecida de 

outros países. Objetiva combater a corrupção administrativa, contra aqueles que se enriquecem ilicitamente, que 

malbaratam ou dilapidam o patrimônio público; tem como fim preservar o regime jurídico administrativo, em especial 

quando protege os princípios constitucionais da finalidade, da publicidade, do concurso público, da prestação de contas 

e da responsabilidade fiscal, bem como nos casos em que as diretrizes da política urbana não são cumpridas; também 

tem por finalidade proteger a igualdade e a legitimidade nas eleições, em última ratio, velando pelo direito fundamental 

à Democracia. 

 Por conseguinte, o microssistema de proteção da probidade administrativa deve impedir ou reprimir o 

cometimento dos atos ilícitos dessa natureza, protegendo todos esses valiosos bens pertencentes à sociedade e ligadas 

diretamente ao exercício da cidadania. 

 Com efeito, o Direito Administrativo do século XXI não é mais o mesmo, deixando de ser exclusivamente um 

Direito do Estado-Administração em face dos administrados, de natureza impositiva, para transformar-se também em 

um Direito da Cidadania, mediante a ampliação de seu caráter sancionador contra a improbidade administrativa, tendo 

em conta a proteção da sociedade e de seu catálogo de direitos fundamentais, cuja concretização por todos apresenta-se 

como um verdadeiro desafio em vista da endêmica e histórica corrupção do Estado no Brasil. 

 

Conclusões 

1. Categoria do Direito Administrativo, a probidade administrativa forma um microssistema normativo, a partir 

das seguintes fontes: 

1.1 - no âmbito do Direito Internacional Público, por intermédio das Convenções contra a Corrupção da ONU, OEA e 

OCDE, adotadas pelo Brasil; 
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 A propósito, a Lei 12.846/2013 é fruto do cumprimento pelo Brasil de compromisso assumido na já aludida 

Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais, adotada 

pelo Conselho da Organização para a Cooperação Econômica e o Desenvolvimento (OCDE), da qual também resultou a 

Lei 10.467, de 11 de junho de 2002, que alterou o Código Penal brasileiro. 



 

 

1.2 - na perspectiva da Constituição de 1988, em vista do disposto nos seus artigos 14, § 9º, 15, inc. V, 37, § 4º, 85, inc. 

V, 129, inc. III, dentre outros; e 

1.3 - no plano infraconstitucional, a Lei 8.429/1992, e dispositivos específicos da Lei 9.504/1997, da Lei 10.257/2001, 

da Lei Complementar 101/2000, da Lei 8.112/1990, da Lei Complementar 135/2010 e da Lei 12.846/2013 (nesse caso, 

na íntegra) etc. 

2. A improbidade administrativa é o gênero dos atos ilícitos sujeitos a um regime jurídico especial de natureza 

sancionatória, atos esses consistentes genericamente no enriquecimento ilícito, no prejuízo ao erário, na violação de 

princípios da Administração Pública, na afetação da igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais, 

no desatendimento das diretrizes da política urbana e no descumprimento das normas de responsabilidade fiscal. Isso, 

certamente, é mais do que ordinariamente se concebe como corrupção administrativa, peita ou suborno. 

3. O microssistema de proteção da probidade administrativa é uma realidade em nosso sistema jurídico. Da sua 

efetivação depende parcialmente a superação do nosso atraso e subdesenvolvimento, e a construção da plena cidadania. 
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