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Apresentação

A Escola Superior do Ministério Público do Paraná, conectada às 
movimentações legislativas de envergadura e, mais que isso, ciente dos seus 
compromissos acadêmico e social, disponibiliza ao público mais uma coletânea 
sobre a Lei de Improbidade Administrativa. A partir de um sério e crítico diálogo 
com os precedentes judiciais, especialmente das Cortes Superiores, autores 
consagrados e jovens talentos, num espaço absolutamente democrático, próprio 
das estruturas ministeriais, trabalham para a reconstrução desse importante 
instrumento de prevenção e combate à corrupção, fragilizado, todos sabem, 
pelas recentes alterações trazidas pela Lei n.º 14.230/21. 

Os estudos operam sob diferentes enredos. Há enfrentamentos 
concentrados no direito material ao patrimônio público, assim como na articulação 
e aprimoramento das instituições sociais e jurídicas incumbidas dessa defesa. 
Há discussões verticais sobre fontes, hermenêutica e intercâmbios com outros 
mecanismos de proteção coletiva do patrimônio público. Há preocupações com a 
validade da nova legislação, ora sob a perspectiva da absoluta incompatibilidade 
com a Constituição, ora sob o viés do prestigiamento possível ao legislador; e 
com a atecnia do novel diploma, especialmente ao estabelecer aproximações 
e repercussões indevidas entre diferentes áreas do conhecimento. Há farto 
conteúdo voltado à efetivação do direito material ao patrimônio público, 
inclusive no que diz respeito ao direito constitucional à produção de provas. Há 
abordagens específicas, com destaque para o vínculo entre responsabilização 
e descumprimento de políticas públicas, cotas parlamentares e prestação de 
contas. Há, enfim, um especial olhar para a atividade resolutiva (acordo de não 
persecução cível), ainda incipiente na esfera da improbidade administrativa.

Trata-se, pode-se dizer, de obra, pelo vasto perfil, que atende àquele(a) 
que procura resolver o caso concreto, como, por igual, àquele(a) que reivindica 
uma visão mais ampliada e sofisticada acerca da proteção do patrimônio público 
e do combate à corrupção. Estamos, de fato, diante de um rico material, a ser 
degustado de acordo com as necessidades do(a) atento(a) leitor(a), numa única 
investida ou em aproximações episódicas. São feixes de artigos que formam um 
belo arquipélago.

A Escola Superior do Ministério Público do Paraná merece aplausos 
por mais essa iniciativa, e minha gratidão pela oportunidade de apresentar 
à comunidade jurídica uma obra contemporânea, versátil, problematizada, 
organizada e sistematizada com carinho, marcada, enfim, por qualidades que 
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em muito ajudarão os intérpretes/aplicadores na reconstrução consistente do 
microssistema material e processual de proteção do patrimônio público. Ótima 
leitura a todos.

Curitiba, Primavera de 2022.

Mauro Sérgio Rocha*

 
*Doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná 
(UFPR). Soggiorno junto à Università Degli Studi di Fireze 
(UNIFI). Professor de Direito Processual Civil da Fundação 
Escola do Ministério Público (FEMPAR). Procurador de 
Justiça (MPPR). Subprocurador-Geral de Justiça para 
Assuntos Jurídicos do Ministério Público do Paraná (SUBJUR).
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DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 
NAS AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Cláudio Smirne Diniz1

Hirmínia Dorigan de Matos Diniz2

Resumo

O presente artigo pretende abordar os aspectos processuais do incidente de 
desconsideração da personalidade jurídica, previstos nos arts. 133 a 137 do Código 
de Processo Civil, aos quais a Lei de Improbidade Administrativa faz remissão 
expressa no § 15 do art. 17. São analisados os requisitos para a desconsideração e 
os aspectos procedimentais, com especial enfoque no contraditório e na ampla 
defesa, além dos efeitos da correspondente decisão.

Palavras-chaves

Improbidade administrativa. Processo civil. Desconsideração da 
personalidade jurídica. Efetividade. Reparação do dano.

1. Introdução

A Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) volta-se, 
precipuamente, à responsabilização dos agentes públicos, na acepção mais 
ampla do termo, a abranger todos que exercem atividade administrativa, a 
qualquer título (art. 2º). Em uma primeira análise, portanto, a Lei de Improbidade 
não se presta à responsabilização dos agentes privados, porque a incidência da 
mencionada Lei pressupõe a responsabilidade de, ao menos, um agente público.

A extensão da Lei ao agente privado, seja ele pessoa física ou jurídica, 
decorre da norma prevista no art. 3º. Certo é que os “sócios, os cotistas, os 
diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem 
pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se, 
comprovadamente, houver participação e benefícios diretos, caso em que 
responderão nos limites da sua participação” (art. 3º, § 1º).

1	 	Desembargador	do	Tribunal	de	Justiça	do	Estado	do	Paraná.	Doutor	em	Direito	(PUC/
PR).	 Professor	 de	Direito	Administrativo.	 Professor	 do	PPGD	da	Universidade	 Estadual	 de	
Ponta	Grossa	(UEPG).
2	 	Procuradora	de	Justiça	do	Ministério	Público	do	Estado	do	Paraná.	Mestre	em	Direito	
(PUC/PR).	Doutoranda	pela	Universidade	Estadual	do	Norte	do	Paraná	(UENP).	Professora	de	
Direito	à	Educação.
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Lógica diversa é adotada pela Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013), porque 
voltada à responsabilização do sujeito privado, ainda que atue sem o concurso do 
agente público. Consigne-se que na própria Lei de Improbidade Administrativa, 
é feita a ressalva de que as sanções nela previstas “não se aplicarão à pessoa 
jurídica, caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado 
como ato lesivo à administração pública de que trata a Lei nº 12.846, de 1º de 
agosto de 2013” (art. 3º, § 2º).

Em ambos os ambientes acima delineados, poderá se cogitar da 
desconsideração da personalidade jurídica, passível de ser invocada para a 
satisfação de condenações de natureza pecuniária, em favor do erário. Nesse 
sentido, a Lei de Improbidade Administrativa prevê que, a “indisponibilidade de 
bens de terceiro dependerá da demonstração da sua efetiva concorrência para 
os atos ilícitos apurados ou, quando se tratar de pessoa jurídica, da instauração 
de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a ser processado na 
forma da lei processual” (art. 16, § 7º).

O presente artigo pretende abordar os aspectos processuais do referido 
incidente, previstos nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil, aos quais a 
Lei de Improbidade Administrativa faz remissão expressa no § 15 do art. 17.

Foi utilizado o método dogmático de pesquisa, por meio da consulta à 
legislação, doutrina e jurisprudência sobre o tema.

Justifica-se a pesquisa, por se tratar de procedimento relativamente 
recente na legislação brasileira, para cuja aplicação se requer a clareza de 
certos aspectos conceituais, sobre os quais existe divergência, tanto no campo 
acadêmico, quanto no jurisprudencial. Essa imprecisão traz significativa 
insegurança jurídica sobre tema de extrema relevância, afetando os interesses 
das partes envolvidas na discussão da matéria.

2. A distinção entre as personalidades jurídicas: empresa 
e sócios

A pessoa jurídica de direito privado assume personalidade jurídica, a partir 
da inscrição de seus atos constitutivos no respectivo registro. Antes disso, é 
considerada sociedade em comum (CC, arts. 986 a 990) e, como consequência, 
não lhe socorre o benefício de ordem (CC, art. 1.024), o que equivale a dizer que 
os sócios respondem, pessoal e ilimitadamente, pelas obrigações sociais (CC, 
art. 990).

Com o registro, portanto, consolida-se a autonomia patrimonial da pessoa 
jurídica (CC, art. 45), tornando-se sujeito de direito distinto dos membros que a 
compõem: “A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, 
instituidores ou administradores” (CC, art. 49, caput).
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Justifica-se tal fenômeno pelo incentivo que se deve conceder a quem 
pretende empreender, protegendo seu patrimônio individual dos riscos 
inerentes aos negócios, limitando-se a responsabilidade, por conseguinte, ao 
capital investido. Nesse sentido, o parágrafo único do art. 49-A do Código Civil 
preceitua que: “A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento 
lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade 
de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e 
inovação em benefício de todos”.

Por outro lado, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica 
pretende evitar que a autonomia patrimonial entre a pessoa jurídica e a pessoa 
dos sócios preste-se ao abuso de direito e, por isso, impõe o afastamento do 
regime próprio das entidades personificadas, do que decorre a possibilidade 
de responsabilização de sujeito distinto daquele que praticou o ilícito. Com 
isso, rompe-se a autonomia naturalmente existente entre o patrimônio da 
pessoa jurídica e o dos seus sócios, de forma a permitir que, em determinadas 
circunstâncias, o patrimônio pessoal dos sócios e administradores seja alcançado 
para a satisfação de dívidas da pessoa jurídica.

Trata-se da Teoria da Disregard of Legal Entity, a qual permite que (BERTOLDI; 
RIBEIRO, 2011, p. 146):

[...] os credores invadam o patrimônio pessoal dos sócios 
que se utilizam maliciosamente da sociedade com o 
objetivo claro de prejudicar terceiros. Assinale-se que 
com a aplicação dessa teoria não se pretende anular a 
personalidade jurídica, mas, tão somente, afastá-la em 
situações-limite, onde comprovada a sua utilização em 
desconformidade com o ordenamento jurídico e mediante 
fraude.

A via contrária também é verdadeira. Por isso, é prevista a desconsideração 
inversa (CPC, art. 133, § 2º), aplicável à hipótese em que se constatar o desvio de 
bens da pessoa física para a pessoa jurídica e, assim, o patrimônio de determinada 
pessoa jurídica poderá ser utilizado para responder por dívidas pessoais de seus 
sócios (STJ. AgInt no AREsp 1243409/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020)3.
 

3	 A	 jurisprudência	 do	 STJ	 “admite	 a	 aplicação	 da	 desconsideração	 inversa	 da	
personalidade	jurídica	toda	vez	que	um	dos	cônjuges	ou	companheiros	utilizar-se	da	sociedade	
empresária	que	detém	controle,	ou	de	interposta	pessoa	física,	com	a	intenção	de	retirar	do	
outro	consorte	ou	companheiro	direitos	provenientes	da	relação	conjugal”	(REsp	1522142/
PR,	Rel.	Ministro	MARCO	AURÉLIO	BELLIZZE,	TERCEIRA	TURMA,	julgado	em	13/06/2017,	DJe	
22/06/2017).
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3. Pressupostos

Os pressupostos gerais para a desconsideração da personalidade jurídica 
estão previstos no art. 50 do Código Civil, com a redação dada pela Lei 13.784/2019, 
e consistem nas hipóteses de abuso da personalidade jurídica, caracterizado 
pelo desvio de finalidade, sobretudo por meio de ato com o propósito de fraudar 
terceiros (teoria maior subjetiva) ou pela confusão patrimonial (teoria maior 
objetiva).

A doutrina bem estabelece a diferenciação entre as subdivisões da teoria 
maior, estabelecida em função do elemento anímico (FARIAS; ROSENVALD, 2015. 
p. 393):

A teoria maior subjetiva estabelece a premente 
necessidade de demonstração da fraude ou do abuso com 
a intenção deliberada de prejudicar terceiros ou fraudar 
a lei. Há, pois, a inescondível presença de um elemento 
subjetivo. Já a teoria maior objetiva, bem desenvolvida 
por Fábio Konder Comparato, que redigiu o texto do art. 50 
do Código Civil de 2002, está centrada mais nos aspectos 
funcionais do instituto do que na intenção do sócio. Assim, 
o fundamento da desconsideração seria a disfunção da 
empresa, causada não somente através do elemento 
subjetivo, mas, por igual, através de circunstâncias 
desatreladas da vontade, como a confusão patrimonial ou 
a desorganização societária. De qualquer sorte, a teoria 
maior exigirá, sempre, o atendimento de requisitos legais 
específicos para efetivar a desconsideração.

Observe-se que a desconsideração pressupõe a utilização da pessoa jurídica 
para a prática de ilícito. Entretanto, não se faz qualquer exigência em relação ao 
elemento anímico (subjetivo), conforme constava na Medida Provisória nº 881, 
convertida na Lei nº 13.874/19, que conferiu a atual redação do art. 50 do Código 
Civil.

Destaca-se que a simples insuficiência do patrimônio da pessoa 
jurídica para satisfazer as obrigações junto aos credores não autoriza a 
desconsideração, hipótese prevista na denominada teoria menor, segundo a 
qual, é a desconsideração admitida em todas as situações em que o patrimônio 
da pessoa jurídica for insuficiente para o pagamento de suas obrigações.

A diferenciação entre ambas as teorias é tratada doutrinariamente (BAGGIO; 
LENHARDT, 2016):
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Em suma, a diferença basilar na eficácia da Teoria Maior ou 
da Teoria Menor que regem o instituto é a desnecessidade, 
nesta última, de demonstração do abuso de personalidade. 
Em verdade, o prejuízo ao consumidor, ao trabalhador e 
ao meio ambiente é suficiente para surtir a atenção do 
ordenamento jurídico em favor de seus direitos, sendo que 
o abuso de personalidade resta caracterizado pelo simples 
obstáculo à reparação ou compensação, pelo devedor, de 
eventuais lesões suportadas pelo prejudicado.

Transcreve-se a jurisprudência4:

A existência de indícios de encerramento irregular da 
sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o 
crédito exequendo não constituem motivos suficientes 
para a desconsideração da personalidade jurídica, eis 
que se trata de medida excepcional e está subordinada à 
efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, 
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão 
patrimonial” (STJ. AgInt no REsp. 1.862.672/SP, Rel. 
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
25/05/2020, DJe 28/05/2020).

Esclarece-se, também, que caso haja a imputação direta da responsabilidade 
ao sócio, pelas dívidas assumidas pela pessoa jurídica, não há que se cogitar 
da desconsideração da personalidade jurídica. Sobre esse tópico, Fábio Ulhôa 
Coelho pondera que (1991, p. 142):

[...] a teoria da desconsideração tem pertinência 
apenas quando a responsabilidade não pode ser, em 
princípio, diretamente imputada ao sócio controlador 
ou representante legal da pessoa jurídica. Quando a 
imputação pode ser direta, quando a existência da pessoa 
jurídica não é obstáculo à responsabilização de quem quer 
que seja, não há por que se cogitar da desconsideração de 
sua autonomia.

4	 No	 mesmo	 sentido:	 “A	 mera	 inexistência	 de	 bens	 penhoráveis	 ou	 eventual	
encerramento	 irregular	 das	 atividades	 da	 empresa	 não	 enseja	 a	 desconsideração	 da	
personalidade	 jurídica”	 (STJ.	 AgInt	 no	 AREsp	 924.641/SP,	 Rel.	 Ministro	 MARCO	 BUZZI,	
QUARTA	TURMA,	julgado	em	29/10/2019,	DJe	12/11/2019).
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Exemplo do que se está a tratar pode ser extraído da Lei Anticorrupção. 
Enquanto o § 2º do art. 4º dispõe sobre a responsabilidade direta das sociedades 
controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas, pelo pagamento de multa 
e reparação de dano; o art. 14 disciplina a desconsideração da personalidade 
societária, na hipótese de abuso de direito perpetrado para a facilitação ou 
ocultação de ilícitos.

Sobre o abuso de direito (TOMAZETTI, 2018, p. 278-279):

Os direitos em geral, como o de usar a pessoa jurídica, têm 
por origem a comunidade, e dela recebem sua finalidade, 
da qual não pode o seu titular se desviar. Quando ocorre 
tal desvio, não há o uso do direito, mas o abuso do direito, 
que não pode ser admitido. O exercício dos direitos deve 
atender à sua finalidade social, e não apenas aos meros 
caprichos de seu titular. Em suma, “é abusivo qualquer 
ato que por sua motivação e por seu fim, vá contra o 
destino, contra a função do direito que se exerce”, é o 
mau uso do direito. Tal formulação genérica do conceito é 
extremamente útil, na medida em que não é possível uma 
indicação exaustiva das hipóteses abusivas.

No abuso do direito, o ato praticado é permitido pelo 
ordenamento jurídico, trata-se de um ato, a princípio, 
plenamente lícito. Todavia, ele foge a sua finalidade social, 
e sua prevalência gera um mal-estar no meio social, não 
podendo prevalecer. Os direitos se exercem tendo em 
conta não apenas o seu titular, mas todo o agrupamento 
social. O seu exercício normalmente não é absoluto, é 
relativo.

No uso da personalidade jurídica, tais abusos podem 
ocorrer, e frequentemente ocorrem. Quando existem 
várias opções para usar a personalidade jurídica, todas 
lícitas, a princípio, mas os sócios ou administradores 
escolhem a pior, isto é, a que mais prejudica terceiros, 
nos deparamos com o abuso de direito.

Ocorre o desvio de finalidade quando a pessoa jurídica, em verdadeiro 
desvio de função, é utilizada “com o propósito de lesar credores e para a prática 
de atos ilícitos de qualquer natureza” (CC, art. 50, § 1º), a exemplo da fraude e do 
abuso de direito (TOMAZETTI, 2018, p. 277):
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A fraude é o artifício malicioso para prejudicar terceiros, 
isto é, “a distorção intencional da verdade com o intuito de 
prejudicar terceiros”. O essencial na sua caracterização 
é o intuito de prejudicar terceiros, independentemente 
de se tratar de credores. Tal prática, a princípio, é lícita, 
sua ilicitude decorre do desvio na utilização da pessoa 
jurídica, dos fins ilícitos buscados no manejo da autonomia 
patrimonial.

Ocorre a confusão patrimonial quando não se verifica faticamente a 
separação entre o patrimônio do sócio e o da pessoa jurídica, a autorizar o alcance 
do patrimônio pessoal do sócio para que se evitem prejuízos aos credores. 
Tal situação é observada nas seguintes hipóteses: “I - cumprimento repetitivo 
pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - 
transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os 
de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento 
da autonomia patrimonial” (CC, art. 50, § 2º, I a III).

Outros diplomas legais específicos trazem seus próprios pressupostos:
1. Nas relações de consumo, de forma mais ampla, o art. 28 do Código de 

Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) condiciona a desconsideração da 
personalidade jurídica ao abuso de direito, ao excesso de poder, à infração da lei, 
fato ou ato ilícito ou à violação dos estatutos ou contrato social, em detrimento 
do consumidor.

Além disso, a desconsideração também será efetivada quando houver 
falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica 
provocados por má administração.

Por fim, também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que 
sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos 
causados aos consumidores, a evidenciar nítida adoção, nessa hipótese 
específica, da “teoria menor” (CDC, art. 28, § 5º), não se exigindo a ocorrência de 
fraude ou de abuso de direito.

Assim, firmou-se a jurisprudência no sentido de ser suficiente para a 
aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (CDC, 
art. 28, § 5º) a existência de obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados 
aos consumidores (STJ. AgInt no AREsp 1.580.638/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso 
Sanseverino, 3ª Turma, j. 01.06.2020, DJe 05.06.2020).

Essa posição adotada no § 5º do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, 
a despeito de não exigir prova de abuso de poder ou fraude para que se opere 
a desconsideração da personalidade jurídica, “não dá margem para admitir a 
responsabilidade pessoal de quem não integra o quadro societário da empresa, 
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ainda que nela atue como gestor” (STJ. REsp. 1.862.557-DF. Rel. Min. Ricardo 
Villas Bôas Cueva).

2. Em relação às sanções derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente, 
há previsão no art. 4º da Lei nº 9.605/98: “Poderá ser desconsiderada a pessoa 
jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de 
prejuízos causados à qualidade do meio ambiente”. Ressalta-se que não se 
estabelece qualquer elemento subjetivo em relação ao responsável pelo dano 
ambiental.

3. A Lei nº 12.529, de 30.11.2011, a qual alterou a Lei 8.884/94, prevê a 
desconsideração por decisão administrativa do CADE5.

4. A denominada Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013) admite a aplicação 
da teoria da desconsideração da personalidade jurídica quando a pessoa jurídica 
for utilizada fraudulentamente por seus sócios: “Art. 14.  A personalidade jurídica 
poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para 
facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei 
ou para provocar confusão patrimonial, sendo estendidos todos os efeitos das 
sanções aplicadas à pessoa jurídica aos seus administradores e sócios com 
poderes de administração, observados o contraditório e a ampla defesa”.

5. A Lei nº 13.467, de 13.07.2017, que alterou a Consolidação das Leis do 
Trabalho, estabeleceu que o incidente de desconsideração da personalidade 
jurídica aplica-se ao processo do trabalho (art. 855-A).

Consigne-se que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade 
de desconsideração da personalidade jurídica de fundos de investimento. Para 
tanto, considerou-se que tais fundos, embora destituídos de personalidade 
jurídica, a eles são imputados direitos e deveres. Nessa medida, a “impossibilidade 
de responsabilização do fundo por dívidas de um único cotista, de obrigatória 
observância em circunstâncias normais, deve ceder diante da comprovação 
inequívoca de que a própria constituição do fundo de investimento se deu de 
forma fraudulenta, como forma de encobrir ilegalidades e ocultar o patrimônio 
de empresas pertencentes a um mesmo grupo econômico” (REsp 1.965.982/SP, 
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/4/2022, 
DJe de 8/4/2022).

Uma distinção mostra-se relevante. A responsabilidade de terceiro não 
envolve a prática de fraude ou de abuso. Para Didier Júnior (2015, p. 518):

Aplica-se a teoria da desconsideração, apenas, se a 

5	 Art.	34:	“A	personalidade	jurídica	do	responsável	por	infração	da	ordem	econômica	
poderá	ser	desconsiderada	quando	houver	da	parte	deste	abuso	de	direito,	excesso	de	poder,	
infração	da	lei,	fato	ou	ato	ilícito	ou	violação	dos	estatutos	ou	contrato	social.	Parágrafo	único.		
A	desconsideração	também	será	efetivada	quando	houver	falência,	estado	de	 insolvência,	
encerramento	ou	inatividade	da	pessoa	jurídica	provocados	por	má	administração”.
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personalidade jurídica autônoma da sociedade empresária 
colocar-se como obstáculo à justa composição dos 
interesses; se a autonomia patrimonial da sociedade não 
impedir a imputação de responsabilidade ao sócio ou 
administrador, não existe desconsideração. Uma regra 
geral que atribua responsabilidade ao sócio, em certos 
ou em todos os casos, não é regra de desconsideração da 
personalidade jurídica.

Sucede que o direito determina que os efeitos de obrigações assumidas 
por certas pessoas alcançarão terceiros, não se tratando, necessariamente, 
portanto, de hipótese de desconsideração da personalidade societária, conforme 
os seguintes exemplos: i) responsabilidade dos sócios pelas perdas da sociedade 
(CC, art. 1023); ii) responsabilidade das sociedades controladoras, controladas, 
coligadas ou consorciadas por atos de corrupção (Lei nº 12.846, art. 4º, § 2º); iii) 
responsabilidade tributária dos administradores ou sócios por atos praticados 
com excesso de poder ou infração de lei (CTN, art. 135).

4. O incidente de desconsideração da personalidade 
jurídica

Anteriormente ao CPC/2015, não havia forma processual definida de 
requerimento da desconsideração da personalidade jurídica, embora a postulação 
incidental já fosse jurisprudencialmente admitida (STJ. REsp. 1.096.604/DF. Rel. 
Min. Luis Felipe Salomão. J. 02.08.2012). No Código atual, o afastamento dos 
efeitos da personificação societária passou a ser objeto de pretensão autônoma6, 
cuja inobservância enseja a nulidade das correspondentes decisões:

Além da comprovação dos requisitos autorizadores, 
a desconsideração da personalidade jurídica deve ser 
realizada através de procedimento incidental específico, 
garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, nos 
termos do art. 133 do CPC. Nos autos, não se vislumbra 
a obediência do procedimento do direito processual, 
motivo pelo qual foram violados os arts. 50 do CC e 134 
do CPC. Dessa feita, prospera apenas a pretensão de 

6	 Art.	133.		O	incidente	de	desconsideração	da	personalidade	jurídica	será	instaurado	
a	pedido	da	parte	ou	do	Ministério	Público,	quando	lhe	couber	intervir	no	processo.	§	1o	O	
pedido	de	desconsideração	da	personalidade	 jurídica	observará	os	pressupostos	previstos	
em	lei.	§	2o	Aplica-se	o	disposto	neste	Capítulo	à	hipótese	de	desconsideração	inversa	da	
personalidade	jurídica.
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impossibilidade de desconsideração da pessoa jurídica 
para atingir a pessoa dos sócios. (STJ. AgInt no REsp 
1953135/DF. Rel. Min. Herman Benjamin. J. 21.03.2022).

O CPC/2015 incluiu o incidente de desconsideração da personalidade 
jurídica como modalidade de intervenção de terceiro (intervenção forçada, não 
voluntária), pois o sócio ou a sociedade será citado e passará a fazer parte do 
processo. Se a decisão não acatar a desconsideração, o terceiro será excluído 
do processo; caso seja acolhido o incidente, o terceiro passará a figurar 
como litisconsorte passivo, operando-se a ampliação subjetiva da demanda 
(BAGGIO; LENHARDT, 2016):

[...] se o responsável secundário for incluído no feito, 
atuando como parte, terá legitimidade para intervir 
diretamente na lide, através dos embargos à execução (no 
caso de execução de título extrajudicial) ou da impugnação 
ao cumprimento de sentença (na fase executiva referente 
aos títulos judiciais). Não se olvida ainda da objeção de 
não executividade, que é cabível tanto no processo de 
execução quanto na fase de cumprimento de sentença. 
De outra forma, se acaso o responsável secundário não 
for incluído na lide, sofrendo constrição patrimonial, terá 
em mãos os embargos de terceiro (art. 1.046, CPC; art. 
674, III, do NCPC).

A norma autoriza a instauração do incidente mediante requerimento da 
parte ou do Ministério Público, sendo, portanto, vedada a instauração ex officio. 
Quanto às relações consumeristas, o CDC dispensa o requerimento (art. 28).

O incidente tem cabimento em qualquer fase processual7. Trata-se da 
positivação de entendimento que já prevalecia no STJ, segundo o qual a 
desconsideração pode ocorrer em qualquer fase do processo (STJ. REsp. 
1.180.191/RJ. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 05.04.2011).

Sobre o tema, discorre Theodoro Júnior (2017, p. 404):

7	 	Art.	134.		O	incidente	de	desconsideração	é	cabível	em	todas	as	fases	do	processo	
de	conhecimento,	no	cumprimento	de	sentença	e	na	execução	fundada	em	título	executivo	
extrajudicial.	§	1o	A	instauração	do	incidente	será	imediatamente	comunicada	ao	distribuidor	
para	as	anotações	devidas.	§	2o	Dispensa-se	a	instauração	do	incidente	se	a	desconsideração	
da	 personalidade	 jurídica	 for	 requerida	 na	 petição	 inicial,	 hipótese	 em	que	 será	 citado	o	
sócio	ou	a	pessoa	jurídica.	§	3o	A	instauração	do	incidente	suspenderá	o	processo,	salvo	na	
hipótese	do	§	2o.	§	4o	O	requerimento	deve	demonstrar	o	preenchimento	dos	pressupostos	
legais	específicos	para	desconsideração	da	personalidade	jurídica.
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Se o requerente não tiver conhecimento de fraude ao 
ajuizar a ação, o pedido pode ser feito posteriormente, 
durante a marcha processual, por meio de simples 
petição em que se comprovem os requisitos legais. Em 
tal circunstância, a instauração do incidente suspenderá 
o processo (art. 134, § 3º).

Compreende-se, nesse sentido, que o requerimento poderá ser deduzido, 
tanto no processo de conhecimento, quanto no cumprimento de sentença, quanto 
no processo de execução e, ainda, também nos processos em trâmite perante 
os tribunais, seja em razão de competência originária, seja pela competência 
recursal. Admite-se o pedido de desconsideração da personalidade jurídica 
também nos processos de competência dos juizados especiais cíveis (CPC, art. 
1.062).

Na hipótese de o incidente ser suscitado perante o Tribunal, o relator deverá 
processá-lo e julgá-lo de forma monocrática (CPC, art. 932, VI), tal qual o juiz de 
primeira instância, competindo-lhe exercer o juízo de admissibilidade, suspender 
o andamento da ação principal, determinar os registros e a citação dos que serão 
eventualmente atingidos, assim como conduzir a atividade instrutória.

A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor. 
Essa providência justifica-se em razão da necessidade de se permitir que terceiros 
tenham ciência da possibilidade da desconsideração e consequentemente que, a 
partir daí, alienações e onerações dos bens dos sócios ou da sociedade poderão 
ser questionadas.

A determinação para a instauração do incidente deverá ser tomada apenas 
após o juízo de admissibilidade do requerimento. Compete ao juiz, mediante 
cognição sumária, analisar a plausibilidade de comprovação dos requisitos da 
desconsideração. Caso não se convença da probabilidade do preenchimento dos 
requisitos, deverá indeferir liminarmente o incidente.

É desnecessário instaurar o incidente se o pedido for formulado na petição 
inicial. Segundo Theodoro Júnior (2017, p. 404):

Assim, não será necessária a instauração de um incidente 
específico, nem mesmo a suspensão do processo, na 
medida em que a defesa a respeito da desconsideração 
será apresentada pelos réus com a contestação. De 
igual forma, as provas eventualmente requeridas serão 
realizadas durante a instrução processual, devendo o juiz 
julgar o pedido de desconsideração com a sentença. 

Nesse caso, o contraditório dar-se-á na própria contestação (já que o terceiro 
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integra originariamente o polo passivo) e não haverá necessidade de suspensão 
do processo. O sócio ou administrador (ou eventualmente a pessoa jurídica, na 
hipótese da desconsideração inversa) deverá ser citado para apresentar defesa.

Não há como prosseguir o processo na pendência do incidente, em razão 
da necessidade de definição da dimensão subjetiva da lide, tendo em vista que, 
caso seja proferida decisão que desconsidere a personalidade jurídica, o sócio 
ou a sociedade (na hipótese de desconsideração inversa) passará a figurar como 
demandado. O Enunciado 110 da II Jornada de Direito Processual Civil fixou o 
seguinte entendimento: “A instauração do incidente de desconsideração da 
personalidade jurídica não suspenderá a tramitação do processo de execução e 
do cumprimento da sentença em face dos executados originários”.

O processo retoma com a decisão do incidente, ainda que haja recurso, pois, 
em regra, a modalidade recursal pertinente é dotada apenas de efeito devolutivo. 
Ressalva-se, no entanto, a prática de atos urgentes, a fim de evitar a consumação 
de danos irreparáveis (CPC, art. 314).

Não há, propriamente, necessidade de demonstração definitiva da 
pertinência da medida, mas, tão somente, a alegação quanto à presença dos 
respectivos pressupostos, acompanhada de elementos mínimos de prova, já que 
há a possibilidade de instrução no curso do incidente (CPC, arts. 135 e 136). O 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já se posicionou da seguinte forma:

Desconsideração da personalidade jurídica da devedora 
- Desnecessidade de prova pré-constituída - Alegação 
de inexistência de bens e de conta bancária em nome 
daquela, embora ainda exerça regularmente a atividade 
econômica a que se dedica - Pressuposição de escamoteio 
dos recursos hauridos com seus negócios, no interesse 
exclusivo dos sócios - Preenchimento dos pressupostos 
para a instauração do incidente de lei. (TJSP. Agravo de 
Instrumento nº 2187600-77.2016.8.26.0000. Rel. Sebastião 
Flávio. J. 30.11.2016).

Não se afasta a possibilidade de formulação de pedidos de tutelas de 
urgência, voltadas, por exemplo, à constrição patrimonial de pessoas físicas ou 
jurídicas, em relação às quais se deduza pretensão de que venham a integrar a 
lide, diante do risco da ineficácia do futuro provimento.
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5. Contraditório

O art. 135 do CPC8, ao estabelecer a necessidade de citação do sócio ou 
da pessoa jurídica para responder e requerer a produção de provas no prazo de 
quinze dias, modifica orientação sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de 
Justiça que entendia prescindível a citação9.

A regra vai ao encontro do quanto está disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, 
especificamente quando veda a decisão, contra uma das partes, sem que ela 
seja previamente ouvida, e, ainda, valendo-se de fundamento a respeito do qual 
não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de 
matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

A não apresentação de defesa implica revelia e, portanto, a presunção 
relativa de veracidade das alegações do requerente, relacionadas à matéria de 
fato (CPC, art. 344), além de afastar a intimação do sócio ou da pessoa jurídica 
para os demais atos do processo.

Em razão da conjunção alternativa ou utilizada no dispositivo, impõe-se a 
conclusão de que o requerido na ação principal restou excluído do contraditório, 
embora, em tese, também tenha interesse no pedido de desconsideração 
da personalidade jurídica, o que justificaria sua habilitação na condição de 
assistente.

As partes deverão manifestar, na petição inicial e na resposta, o interesse 
na produção de provas, devendo ser avaliada pelo juiz, no caso concreto, a 
distribuição do ônus da prova de forma dinâmica. Normalmente, mostra-se 
necessária a realização de perícia técnica que possa constatar a ocorrência de 
motivos para a desconsideração.

6. Decisão e recursos10

A decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade 
jurídica funda-se em cognição exauriente e, portanto, faz coisa julgada material 
(CPC, art. 356, § 3º), embora não possa ser aplicada em outros processos, mas 
apenas em relação aos fatos discutidos no processo em que for declarada.

Possui natureza interlocutória (CPC, art. 203, § 2º) e, portanto, é passível 

8	 Art.	 135.	 	 Instaurado	 o	 incidente,	 o	 sócio	 ou	 a	 pessoa	 jurídica	 será	 citado	 para	
manifestar-se	e	requerer	as	provas	cabíveis	no	prazo	de	15	(quinze)	dias.
9	 Sob	a	égide	do	CPC/73,	a	desconsideração	da	personalidade	jurídica	pode	ser	decretada	
sem	a	prévia	citação	dos	sócios	atingidos,	aos	quais	se	garante	o	exercício	postergado	ou	
diferido	do	 contraditório	 e	da	 ampla	defesa.	 (STJ.	 REsp	1735004/SP,	Rel.	Ministra	NANCY	
ANDRIGHI,	TERCEIRA	TURMA,	julgado	em	26/06/2018,	DJe	29/06/2018).
10	 Art.	136.		Concluída	a	instrução,	se	necessária,	o	incidente	será	resolvido	por	decisão	
interlocutória.	Parágrafo	único.		Se	a	decisão	for	proferida	pelo	relator,	cabe	agravo	interno.
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de agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, IV). Comporta agravo de instrumento, 
também, a decisão que declara inadmissível o incidente. No entanto, se a 
decisão for proferida pelo relator, no tribunal, quer por se tratar de competência 
originária (CPC, art. 932, VI), quer por estar pendente o julgamento de recurso, a 
impugnação se dará por agravo interno (CPC, art. 1.021).

Observa-se que as decisões do relator que se limitam a autorizar o 
processamento do incidente não são recorríveis. Vale dizer, são recorríveis 
apenas as decisões do relator que versem sobre o mérito, com a observação de 
que sobre elas opera-se o efeito preclusivo e, portanto, tornam-se definitivas, 
caso não interposto o agravo interno no prazo legal (KOZIKOSKI; PUGLIESE, 2021, 
p. 212-213).

Na decisão que indefere o pedido de incidente de desconsideração da 
personalidade jurídica, dada sua natureza interlocutória (CPC, art. 136), é 
descabida a condenação nos ônus sucumbenciais, hipótese, em regra, restrita 
às decisões com natureza jurídica de sentença (STJ. REsp. 1.845.536/SC, Rel. 
Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. Acd. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Terceira Turma, por maioria, julgado em 26/05/2020, DJe 09/06/2020).

Se a desconsideração for resolvida apenas na sentença, o recurso cabível 
será o de apelação. Nesse sentido, o Enunciado 390 do FPPC: “Resolvida a 
desconsideração da personalidade jurídica na sentença, caberá apelação”.

7. Efeitos da decisão que acolhe a desconsideração11

Com a desconsideração, “os efeitos de certas e determinadas relações de 
obrigações” estendem-se “aos bens particulares de administradores ou de sócios 
da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso” (CC, art. 50, 
caput).

Logo, aquele que, embora sócio, não tenha obtido proveito econômico, 
direta ou indiretamente, em decorrência do abuso da personalidade jurídica, 
não pode ser atingido pela decisão que determina a desconsideração. Nesse 
sentido: “A desconsideração da personalidade jurídica está subordinada a efetiva 
demonstração do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de 
finalidade ou pela confusão patrimonial, e o benefício direto ou indireto obtido 
pelo sócio [...]” (STJ. REsp 1.838.009/RJ. Rel. Min. Moura Ribeiro. J. 19.11.2019).

A decisão consignará quais as relações jurídicas serão estendidas aos 
sócios ou administradores, de forma que os respectivos bens particulares 
respondam pelos atos abusivos. Reafirma-se que “não se trata, é bom esclarecer, 
de considerar ou declarar nula a personificação, mas de torná-la ineficaz para 

11	 Art.	137.		Acolhido	o	pedido	de	desconsideração,	a	alienação	ou	a	oneração	de	bens,	
havida	em	fraude	de	execução,	será	ineficaz	em	relação	ao	requerente.
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determinados atos” (REQUIÃO, 1995, p. 277).
Desconsiderada a personalidade jurídica, serão tidos como ineficazes os 

atos de alienação ou de oneração de bens da sociedade ou do sócio, praticados 
após a citação no incidente, o que se conclui mediante interpretação conjunta 
com o § 3º do art. 792 do CPC. A alienação ou oneração que tenha se operado 
anteriormente à citação poderá configurar fraude a credores, ensejando, 
eventualmente, o ajuizamento da ação pauliana, nos termos da legislação civil. 
Na fraude de execução, a ineficácia não se constitui em efeito automático da 
desconsideração da personalidade jurídica, mas é preciso que se configure 
alguma das hipóteses previstas no art. 792 do CPC.

A fraude de execução poderá atingir bens de terceiros, sócio ou sociedade, 
responsabilizando-os pela obrigação do devedor original, aplicando-se, 
portanto, o inc. VII do art. 790 do CPC: “São sujeitos à execução os bens: [...] 
VII – do responsável, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica”. 
Ressalva-se, no entanto, a possibilidade de o sócio exigir que, primeiramente, 
sejam excluídos os bens da sociedade (CPC, art. 795, § 1º).

8. Considerações Finais

A Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica poderá ser invocada 
para a satisfação de condenações de natureza pecuniária, em favor do erário 
(LIA, art. 16, § 7º). Com isso, pretende-se evitar que a autonomia patrimonial entre 
a pessoa jurídica e a pessoa dos sócios preste-se ao abuso de direito e, por isso, 
o afastamento do regime próprio das entidades personificadas, a autorizar a 
responsabilização de sujeito distinto daquele que praticou o ilícito.

Os pressupostos gerais para a desconsideração da personalidade jurídica 
estão previstos no art. 50 do Código Civil, com a redação dada pela Lei 13.784/2019, 
e consistem nas hipóteses de abuso da personalidade jurídica, caracterizado 
pelo desvio de finalidade, sobretudo por meio de ato com o propósito de fraudar 
terceiros ou pela confusão patrimonial. Evidencia-se a utilização, pela norma 
jurídica, de conceitos com certa indeterminação, o que reivindica a consolidação 
da jurisprudência sobre o tema, com o propósito de solucionar as divergências 
ainda existentes.

A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, o afastamento dos 
efeitos da personificação societária passou a ser objeto de pretensão autônoma. 
Trata-se de modalidade de intervenção de terceiro, pois o sócio ou a sociedade 
será citado e passará a fazer parte do processo. Se a decisão não acatar a 
desconsideração, o terceiro será excluído do processo; caso seja acolhido o 
incidente, o terceiro passará a figurar como litisconsorte passivo, operando-se a 
ampliação subjetiva da demanda.
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O JUÍZO DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ENQUANTO MERO 
HOMOLOGADOR CRIMINAL: O SISTEMA DA CONFUSÃO INSTITUÍDO 

PELO ART� 21, §4º, DA LEI 8�429/92 (LEI 14�230/21)

Edson Ricardo Scolari Filho1

Eduardo Augusto Colombo Amado da Silva2

Resumo

O presente artigo busca explorar a relevância do princípio do juiz natural 
enquanto garantia fundamental do processo civil, penal e administrativo, e 
demonstrar o espaço de comunicabilidade e (in)dependência entre os diferentes 
juízos no microssistema de combate à corrupção, à luz da segurança jurídica. 
Nessa senda, analisa-se possível violação ao princípio do juiz natural promovida 
pelo art. 21, §4º, da Lei n.º 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa – LIA, 
redação da Lei nº 14.230/21), ao prever o sistema da confusão pela total 
prejudicialidade da instância judicial cível (improbidade administrativa) pela 
absolvição criminal por decisão colegiada, qualquer que seja o fundamento do 
art. 386, I a VII, do CPP, bem como óbices criados ao ressarcimento ao erário e ao 
direito de ação da pessoa jurídica de direito público lesada que não participou da 
relação processual em âmbito criminal. 

Introdução

1. O princípio do juiz natural e a segurança jurídica na 
comunicabilidade das instâncias

O princípio do juiz natural é garantia fundamental e está previsto na 
Constituição Federal – CF, art. 5º, LIII, pelo qual “ninguém será processado 
nem sentenciado senão pela autoridade competente”. A doutrina destaca que 
“a garantia do juiz natural não se limita ao processo penal e revela-se, por isso, 
abrangente de toda atividade jurisdicional” (MENDES e BRANCO, 2015. p. 481).

Ao lado dessa garantia fundamental, constam os princípios da legalidade 
(inciso II) e da anterioridade da lei penal (inciso XXXIX). De acordo com 

1	 Promotor	Substituto	do	Ministério	Público	do	Paraná.	Mestre	em	Direito.	Especialista	
em	Ministério	Público,	Direito	Tributário	e	Direito	Constitucional.	Bacharel	em	Administração	
Empresarial.
2	 Promotor	 Substituto	 do	 Ministério	 Público	 do	 Paraná.	 Especialista	 em	 Ministério	
Público	e	especialista	em	Direito	Constitucional.
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a jurisprudência do STJ, “quanto aos aspectos sancionatórios da Lei de 
Improbidade, impõe-se exegese idêntica a que se empreende com relação às 
figuras típicas penais”3. Ou seja, “aplicam-se ao sistema da improbidade  […] os 
princípios constitucionais do direito administrativo sancionador” (art. 1º, § 4º, Lei 
8.429/92).

É o escólio de NERY JÚNIOR (2014. p. 238) que “a causa deve ser julgada 
por juiz imparcial, competente, pré-constituído pela lei, isto é, constituído 
primeiro do que o fato a ser julgado. A garantia abrange o processo civil, penal e 
administrativo” (itálico no original).

Logo, seja em seara cível ou criminal, importa ao jurisdicionado saber, antes 
do fato, quem irá julgá-lo e pelo quê será julgado.

Nesse contexto, LIMA (2020, p. 398-399) apresenta quatro possíveis modelos 
de relação entre a ação civil e penal:

a) sistema da confusão: na antiguidade, muito antes 
de o Estado trazer para si a solução dos conflitos 
intersubjetivos, cabia ao ofendido buscar a reparação 
do dano e a punição do autor do delito por meio da ação 
direta sobre o ofensor. Por meio deste sistema, a mesma 
ação era utilizada para a imposição da pena e para fins de 
ressarcimento do prejuízo causado pelo delito;

b) sistema da solidariedade: neste sistema, há uma 
cumulação obrigatória de ações distintas perante o 
juízo penal, uma de natureza penal, e outra cível, ambas 
exercidas no mesmo processo, ou seja, apesar de 
separadas as ações, obrigatoriamente são resolvidas em 
conjunto e no mesmo processo;

c) sistema da livre escolha: caso o interessado queira 
promover a ação de reparação do dano na seara cível, 
poderá fazê-lo. Porém, neste caso, face a influência que a 
sentença penal exerce sobre a civil, incumbe ao juiz cível 
determinar a paralisação do andamento do processo até 
a superveniência do julgamento definitivo da demanda 
penal, evitando-se, assim, decisões contraditórias. 
De todo modo, a critério do interessado, admite-se a 
cumulação das duas pretensões no processo penal, daí por 

3	 REsp	n.	721.190/CE,	relator	Ministro	Luiz	Fux,	Primeira	Turma,	julgado	em	13/12/2005,	
DJ	de	13/2/2006,	p.	696.
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que se fala em cumulação facultativa, e não obrigatória, 
como se dá no sistema da solidariedade;

d) sistema da independência: por força deste sistema, 
as duas ações podem ser propostas de maneira 
independente, uma no juízo cível, outra no âmbito penal. 
Isso porque, enquanto a ação cível versa sobre questão 
de direito privado, de natureza patrimonial, a outra versa 
sobre o interesse do Estado em sujeitar o suposto autor 
de uma infração penal ao cumprimento da pena cominada 
em lei.

E conclui (2020, p. 399):

(…) não há necessidade de cumulação obrigatória, nem 
tampouco facultativa das pretensões perante o juízo penal. 
Por mais que o juiz criminal possa, desde já, fixar um valor 
mínimo a título de indenização, não há propriamente uma 
ação civil cumulada com uma ação penal no juízo criminal, 
vez que a fixação do valor mínimo a título de indenização é 
apenas um efeito automático da sentença condenatória, 
que independe de pedido expresso do Ministério Público 
ou do ofendido. Continua a vigorar, pois, o sistema da 
separação das instâncias, vez que é possível a propositura 
de uma ação civil pela vítima, com o objetivo de obter a 
reparação do dano causado pelo delito – ação civil ex 
delicto –, paralelamente à ação penal, proposta, em regra, 
pelo Ministério Público. (destaque nosso)

A independência, contudo, não é absoluta. Isso porque, embora cada fato 
deva ser apreciado pelo juiz natural, a absoluta independência poderia dar ensejo 
a decisões contraditórias, o que prejudicaria a segurança jurídica e a harmonia 
do sistema judiciário.

Nesse norte, as consequências jurídicas da sentença criminal em outras 
instâncias são diferentes conforme seja pela procedência (condenação) ou pela 
improcedência da pretensão acusatória (absolvição).

1.1. A vinculação em caso de condenação criminal

Em se condenando o réu, o art. 91, I, do CP traz que é efeito da condenação 
“tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime” (an debeatur). 
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Em complemento, o art. 387, IV, do CPP permite ao magistrado fixar “valor mínimo 
para reparação dos danos causados pela infração” (quantum debeatur).

No mesmo sentido, o art. 935 do CC, ao trazer que “a responsabilidade civil 
é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência 
do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem 
decididas no juízo criminal”.

Diferentemente, não atingido o standard necessário à prolação da sentença 
condenatória, impõe-se a absolvição do réu, não necessariamente porque sua 
inocência foi provada – pois não lhe cabe provar essa inocência –, mas sim porque, 
como dito, não foram atingidos os requisitos necessários em âmbito criminal 
suficientes para a prolação de decisão nesse sentido.

Trata-se, em verdade, de uma intersecção, com pontos de confluência 
e pontos de divergências. Nesse contexto, as sanções da lei de improbidade 
administrativa são regidas pelo princípio da tipicidade, ainda que aqueles 
previstos no art. 9º (dos atos de improbidade administrativa que importam 
enriquecimento ilícito) e 10 (dos atos de improbidade administrativa que causam 
prejuízo ao erário) sejam de tessitura aberta (elenco exemplificativo) (SANT’ANA, 
2022).

Ocorre que nem sempre a condenação criminal acarretará condenação 
em improbidade administrativa, ainda que não se possa mais discutir sobre a 
existência do fato e a culpa do agente.

Apenas a título de exemplo, suponha-se que o agente público tenha sido 
condenado por prevaricação4, porque deixou de punir subordinado por piedade 
(“para satisfazer sentimento pessoal”). Nesse caso, a condenação criminal 
possivelmente não ensejará condenação em improbidade, pois, em uma análise 
simplista, o fato (i) não gerou enriquecimento ilícito, (ii) não causou prejuízo 
(econômico) ao erário e (iii) a conduta não está prevista no rol do art. 11 da LIA  
(dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da 
administração pública), que, com a reforma da Lei nº 14.230/2021, passou a trazer 
rol taxativo.

Em síntese, mesmo em caso de condenação, haverá limitação à defesa 
em outras instâncias de justiça (ex: cível e administrativa) sobre o fato, que 
indiscutivelmente existe, e a autoria, com todas suas circunstâncias, mas ainda 
sim há um espaço de avaliação judicial para se impor as pretensões buscadas em 
outros ramos.

4	 CP.	Art.	319	–	Retardar	ou	deixar	de	praticar,	indevidamente,	ato	de	ofício,	ou	praticá-
lo	contra	disposição	expressa	de	lei,	para	satisfazer	interesse	ou	sentimento	pessoal.
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1.2. A vinculação em caso de absolvição criminal

Como visto, é equivocado o silogismo de que a condenação criminal ensejará 
condenação no cível. Ainda que, pela experiência empírica, verifique-se que se 
trata de regra, há um espaço de apreciação do juízo cível para analisar o caso.

Por outro lado, quando houver absolvição, a comunicabilidade das instâncias 
civis e criminais, como regra, não é absoluta.

De forma sintética, somente as absolvições fundadas no art. 386, I e IV, do 
CPP geram vinculação:

Não produzem coisa julgada no cível, possibilitando a ação 
de conhecimento para apurar culpa: a) absolvição por 
não estar provada a existência do fato (art. 386, II, CPP); 
b) absolvição por não constituir infração penal o fato (art. 
386, III, CPP); c) absolvição por não existir prova suficiente 
de ter o réu concorrido para a infração penal (art. 386, V, 
CPP); d) absolvição por insuficiência de provas (art. 386, 
VII, CPP); e) absolvição por excludentes de culpabilidade 
e algumas de ilicitude, estas últimas já vistas na nota 13 
anterior (art. 386, VI, CPP); f) decisão de arquivamento de 
inquérito policial ou peças de informação (art. 67, I, CPP); 
g) decisão de extinção da punibilidade (art. 67, II, CPP). Em 
todas essas situações o juiz penal não fechou questão em 
torno de o fato existir ou não, nem afastou, por completo, 
a autoria em relação a determinada pessoa, assim como 
não considerou lícita a conduta.

(…)

Fazem coisa julgada no cível: a) declarar o juiz penal que 
está provada a inexistência do fato (art. 386, I, CPP); b) 
considerar o juiz penal, expressamente, que o réu não foi 
o autor da infração penal ou, efetivamente, não concorreu 
para a sua prática (art. 386, IV, CPP). Reabrir-se o debate 
dessas questões na esfera civil, possibilitando decisões 
contraditórias, é justamente o que quis a lei evitar (art. 
935, CC, 2.ª parte) (NUCCI, 2020).

Nesse norte, o CPP estabelece que “não obstante a sentença absolutória 
no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, 
categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato” (art. 66).

Conjugando-se o art. 935 do CC e o art. 66 do CPP, a afirmação de “não 
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haver prova da existência do fato” (II) está para a materialidade assim como 
“não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal” (V) está para a 
autoria. Semelhantemente, a afirmação de “estar provada a inexistência do fato” 
(I) também está para o fato como “estar provado que o réu não concorreu para a 
infração penal” está para a autoria (IV).

Nos casos dos incisos I e IV, a decisão que afirma a inexistência do fato ou 
que o réu não concorreu para a infração penal, respectivamente, diferenciam-se 
das hipóteses dos incisos II e V em razão de standard probatório.

No caso da materialidade, para a hipótese do inciso II, “não com a mesma 
intensidade e determinação do primeiro caso (estar provada a inexistência do 
fato), neste caso carecem provas suficientes e seguras de que o fato tenha, 
efetivamente, ocorrido. Segue o rumo do princípio da prevalência do interesse 
do réu – in dubio pro reo” (NUCCI, 2020).

Tal constatação é relevante porque, na medida em que a afirmação de 
existência ou inexistência de um fato/autoria é circunstancial a partir da prova 
constante dos autos, é necessário que se atinja um elevado standard para que se 
prove um fato negativo ou a se prove a negativa de autoria.

Por outro lado, não atingido esse standard em seara criminal, é decorrência 
do princípio da presunção de inocência, que atribui à acusação o ônus probatório, 
que o réu deva ser absolvido porque não se pode afirmar que o contido na 
denúncia/queixa restou provado. Vê-se, portanto, que se trata de questão 
interna dos autos e não que esteja se constatando algo no mundo real. De todo 
modo, nenhuma pena lhe será imposta, pois ao juízo criminal não cabe provar a 
inocência, mas sim adotar critérios suficientes para a condenação.

Mas não é só. O CPP traz, ainda, que as excludentes de antijuridicidade típicas 
do art. 23 do CP (estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento 
de dever legal ou exercício regular de direito), se reconhecidas no juízo criminal, 
também fazem coisa julgada no cível (art. 65).

Essa hipótese teria aplicabilidade, por exemplo, no caso do art. 1º, §3º, da 
LIA: “O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem 
comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de 
improbidade administrativa”. 

Imagine-se o caso do juízo criminal reconhecer a excludente de ilicitude 
por estrito cumprimento do dever legal de ordem não manifestamente ilegal. 
Aparentemente, haveria vinculação do juízo cível na improbidade, com relevantes 
reflexos na análise do dolo.
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2. (In)Dependência entre as esferas do microssistema de 
combate à corrupção

Consoante doutrina de GAJARDONI et. al. (2021, p. 491), a CF trata os atos 
de improbidade administrativa como eventos de incidência múltipla. Assim, a 
partir da leitura dos arts. 5º, LV, 41, II, 37, § 4º, da CF, consubstanciados pelos 
arts. 14, 15 e 21 da Lei 8.429/92, e art. 935 do CC, aufere-se que uma determinada 
conduta pode ter reflexos na esfera criminal, civil e administrativa.

Expandindo um pouco o horizonte, pode-se até mesmo conceber uma 
conduta que, além de crime, ato de improbidade administrativa e falta disciplinar, 
configura ainda ilícito no âmbito do controle externo (Tribunal de Contas, Lei 
8.443/92 e correlatas estaduais), dos direitos difusos (ação popular e ação 
civil pública, Leis 4.717/65 e 7.347/85) e político (crime de responsabilidade, Lei 
1.079/50, DL 201/67; e inelegibilidade, LC 64/90).

Nesse sentido, ARAS (2006) indica a existência de um microssistema de 
combate à corrupção ou de promoção da integridade pública, que engloba as 
diversas esferas de responsabilização por ilícitos contra a Administração Pública.

A interlocução entre essas esferas e os órgãos do sistema de justiça que 
nelas atuam é tema de intenso debate doutrinário e jurisprudencial5.

5	 Confiram-se	precedentes	que	abordam	a	temática:

STJ.	Súmula	651	–	Compete	à	autoridade	administrativa	aplicar	a	servidor	público	a	pena	de	
demissão	em	razão	da	prática	de	improbidade	administrativa,	independentemente	de	prévia	
condenação,	por	autoridade	judiciária,	à	perda	da	função	pública.

(...)	 as	 sanções	 disciplinares	 previstas	 na	 Lei	 8.112/90	 são	 independentes	 em	 relação	 às	
penalidades	previstas	na	LIA,	daí	porque	não	há	necessidade	de	aguardar-se	o	trânsito	em	
julgado	da	ação	por	 improbidade	administrativa	para	que	seja	editado	o	ato	de	demissão	
com	base	no	art.	132,	 IV,	do	Estatuto	do	Servidor	Público	Federal.	 (…)	 (STJ.	1ª	Seção.	MS	
15.848/DF,	Rel.	Min.	Castro	Meira,	julgado	em	24/04/2013)

(...)	 4.	 A	 própria	 LIA,	 no	 art.	 12,	 caput,	 dispõe	 que	 “independentemente	 das	 sanções	
penais,	 civis	 e	 administrativas	 previstas	 na	 legislação	 específica,	 está	 o	 responsável	 pelo	
ato	de	 improbidade	sujeito	às	seguintes	cominações,	que	podem	ser	aplicadas	 isolada	ou	
cumulativamente,	 de	 acordo	 com	a	 gravidade	do	 fato”.	 Isso	quer	dizer	 que	 a	 norma	não	
criou	um	único	subsistema	para	o	combate	aos	atos	ímprobos,	e	sim	mais	um	subsistema,	
compatível	e	coordenado	com	os	demais.	(…)	(STJ.	1ª	Seção.	MS	16.418/DF,	Rel.	Min.	Herman	
Benjamin,	julgado	em	08/08/2012)

(...)	 O	 processo	 administrativo	 disciplinar	 e	 a	 ação	 de	 improbidade,	 embora	 possam	
acarretar	 a	 perda	 do	 cargo	 público,	 possuem	 âmbitos	 de	 aplicação	 distintos,	 mormente	
a	 independência	 das	 esferas	 civil,	 administrativa	 e	 penal.	 Logo,	 não	 há	 óbice	 para	 que	 a	
autoridade	administrativa	apure	a	falta	disciplinar	do	servidor	público	independentemente	
da	apuração	do	fato	no	bojo	da	ação	por	improbidade	administrativa.	(…)	(STJ.	1ª	Seção.	MS	
15.951/DF,	Rel.	Min.	Castro	Meira,	julgado	em	14/09/2011)

(...)	 2.	 A	 apuração	 de	 falta	 disciplinar	 realizada	 no	 PAD	 não	 se	 confunde	 com	 a	 ação	 de	
improbidade	 administrativa,	 esta	 sabidamente	 processada	 perante	 o	 Poder	 Judiciário,	 a	
quem	cabe	a	imposição	das	sanções	previstas	nos	incisos	do	art.	12	da	Lei	n.º	8.429/92.	3.	
Há	 reconhecida	 independência	das	 instâncias	civil,	penal	e	administrativa,	que	é	afastada	
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quando	a	esfera	penal	taxativamente	afirmar	que	não	houve	o	fato,	e/ou,	acaso	existente,	
houver	demonstrações	inequívocas	de	que	o	agente	não	foi	o	seu	causador.	Este	fundamento,	
inclusive,	 autoriza	 a	 conclusão	 no	 sentido	 de	 que	 as	 penalidades	 aplicadas	 em	 sede	 de	
processo	 administrativo	 disciplinar	 e	 no	 âmbito	 da	 improbidade	 administrativa,	 embora	
possam	incidir	na	restrição	de	um	mesmo	direito,	são	distintas	entre	si,	tendo	em	vista	que	
se	 assentam	 em	distintos	 planos.	 (…)	 (STJ.	 2ª	 Turma.	 REsp	 1364075/DF,	 Rel.	Min.	Mauro	
Campbell	Marques,	julgado	em	24/11/2015)

AGRAVO	REGIMENTAL	EM	EMBARGOS	DE	DECLARAÇÃO	EM	HABEAS	CORPUS.	AGRAVO	EM	
EXECUÇÃO.	FALTA	GRAVE.	INDEPENDÊNCIA	MITIGADA	DAS	INSTÂNCIAS.	WRIT	INDEFERIDO	
LIMINARMENTE.	EMBARGOS	DE	DECLARAÇÃO	REJEITADOS.	AGRAVO	REGIMENTAL	PROVIDO.	
1.	A	absolvição	criminal	só	afasta	a	responsabilidade	administrativa	quando	restar	proclamada	
a	inexistência	do	fato	ou	de	autoria.	2.	Embora	não	se	possa	negar	a	independência	entre	as	
esferas	–	segundo	a	qual,	em	tese,	admite-se	repercussão	da	absolvição	penal	nas	demais	
instâncias	 apenas	 nos	 casos	 de	 inexistência	material	 ou	 de	 negativa	de	 autoria	 -,	 não	 há	
como	ser	mantida	a	incoerência	de	se	ter	o	mesmo	fato	por	não	provado	na	esfera	criminal	
e	por	provado	na	esfera	administrativa.	Precedente.	3.	Em	hipóteses	como	a	dos	autos,	em	
que	o	único	fato	que	motivou	a	penalidade	administrativa	resultou	em	absolvição	no	âmbito	
criminal,	ainda	que	por	ausência	de	provas,	a	autonomia	das	esferas	há	que	ceder	espaço	à	
coerência	que	deve	existir	entre	as	decisões	sancionatórias.	4.	Agravo	regimental	provido	a	
fim	de	determinar	o	cancelamento	da	falta	grave	apurada	no	Procedimento	Administrativo	
Disciplinar	n.	41/2017	(E21/934137/2011)	e	de	todos	os	efeitos	dela	decorrentes.	(STJ.	AgRg	
nos	Edcl	no	HC	601.533,	21/09/2021).

AGRAVO	REGIMENTAL	NO	HABEAS	CORPUS.	FRAUDE	À	FISCALIZAÇÃO	TRIBUTÁRIA.	NEGAR	
OU	DEIXAR	DE	FORNECER	NOTA	FISCAL.	COMERCIALIZAÇÃO	DE	CAMARÃO.	SUPRESSÃO	DE	
ICMS.	AUSÊNCIA	DE	EMISSÃO	DE	CUPOM	FISCAL.	AUSÊNCIA	DE	JUSTA	CAUSA.	VEDADO	O	
REVOLVIMENTO	 PROBATÓRIO.	 RECURSO	 FISCAL.	 RECONHECIMENTO	DA	 INEXISTÊNCIA	DE	
DOLO	ESPECÍFICO.	INDEPENDÊNCIA	ENTRE	AS	INSTÂNCIAS.	NÃO	INTERFERÊNCIA.	PRESCRIÇÃO	
DA	PRETENSÃO	PUNITIVA.	RECONHECIMENTO	DE	OFÍCIO.	LAPSO	PRESCRICIONAL	SUPERADO.	
CRIME	REFERENTE	A	NEGAR	OU	DEIXAR	DE	FORNECER	NOTA	FISCAL.	DELITO	FORMAL.	TERMO	
INICIAL.	DATA	DOS	FATOS	DELITUOSOS.	CONSTITUIÇÃO	DEFINITIVA	DO	CRÉDITO	TRIBUTÁRIO.	
DESNECESSIDADE.	EXTINÇÃO	DA	PUNIBILIDADE.	AGRAVO	IMPROVIDO.	RECONHECIMENTO	
DA	PRESCRIÇÃO	DE	OFÍCIO,	EM	RELAÇÃO	AO	CRIME	PREVISTO	NO	ART.	1º,	V,	DA	LEI	8.137/90.	
1.	Contendo	a	denúncia	a	exposição	do	fato	criminoso,	com	todas	as	suas	circunstâncias,	a	
qualificação	do	acusado,	bem	como	a	classificação	do	crime,	como	é	o	caso	dos	autos,	é	
plenamente	possível	o	exercício	da	ampla	defesa,	inexistindo	violação	do	art.	41	do	CPP.	2.	
A	jurisprudência	desta	Corte	é	firme	no	sentido	de	que	digressões	sobre	a	justa	causa	para	
a	ação	penal,	imiscuindo-se	no	exame	das	teses	de	fragilidade	probatória	e	de	ausência	de	
indícios	de	autoria	e	materialidade,	demandam	inexoravelmente	revolvimento	de	matéria	
fático-probatória,	não	condizente	com	a	via	angusta	do	recurso	ordinário	em	habeas	corpus,	
devendo,	pois,	ser	avaliada	a	quaestio	pelo	Juízo	a	quo	por	ocasião	da	prolação	da	sentença,	
após	a	devida	e	 regular	 instrução	 criminal,	 sob	o	 crivo	do	 contraditório	 (RHC	56.155/MT,	
Rel.	Ministra	MARIA	THEREZA	DE	ASSIS	MOURA,	SEXTA	TURMA,	julgado	em	16/5/2017,	DJe	
24/5/2017).	3.	Entende	esta	Corte	que	as	decisões	civis	ou	administrativas,	em	decorrência	
do	princípio	da	autonomia	e	 independência	entre	as	 instâncias,	não	vinculam	o	exercício	
da	 jurisdição	penal,	sendo	que,	mesmo	que	a	autoridade	fazendária	tenha	concluído	pela	
inexistência	do	dolo	específico	de	 fraude,	 respectivo	desfecho	não	 interfere,	via	de	regra,	
na	discussão	na	esfera	penal	sobre	a	existência	do	elemento	subjetivo	com	intuito	criminal.	
Precedentes	do	STJ.	4.	O	crime	de	negar	ou	deixar	de	 fornecer,	quando	obrigatório,	nota	
fiscal,	previsto	no	art.	1º,	V,	da	Lei	8.137/90,	é	 formal	e	prescinde	de	prévio	exaurimento	
de	 processo	 fiscal,	 consumando-se	 no	 exato	 instante	 em	que	 o	 agente	 deixa	 de	 emitir	 a	
respectiva	 nota	 fiscal,	 motivo	 pelo	 qual,	 nesses	 casos,	 o	 início	 da	 contagem	 do	 prazo	
prescricional	ocorre	a	partir	dos	fatos	delituosos	e	não	da	constituição	definitiva	do	débito	
tributário.	Precedentes.	5.	Ocorridos	os	ilícitos	penais	nas	operações	realizadas	nos	meses	
de	janeiro,	maio	e	setembro	de	2004	e	setembro,	outubro	e	dezembro	de	2005,	conforme	
descrito	na	exordial	acusatória,	e	recebida	esta	em	3/8/2018,	deve	ser	declarada	a	prescrição	
da	pretensão	punitiva	em	relação	ao	crime	tipificado	no	inciso	V	do	art.	1º	da	Lei	8.137/90,	
pois,	desde	dezembro	de	2005,	transcorreu	período	superior	a	12	anos.6.	Agravo	regimental	
improvido,	 com	 o	 reconhecimento,	 de	 ofício,	 da	 extinção	 da	 punibilidade	 do	 agravante,	
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Destarte, a integridade do ordenamento jurídico pressupõe coerência 
(NEVES e OLIVEIRA, 2022).

Nessa seara, questão tormentosa está na (in)dependência entre as esferas 
do microssistema de combate à corrupção.

Majoritariamente, indica-se uma regra de independência/autonomia 
entre as esferas (GAJARDONI, 2021, p. 491), consoante conteúdo de diversos 
dispositivos do ordenamento jurídico pátrio, como, por exemplo, art. 37, § 4º, da 
CF, art. 66 do CPP, art. 935 do CC e art. 126 da Lei 8.112/906.

Inobstante, os mesmos dispositivos trazem exceções à regra de 
independência/autonomia7.

A partir de uma leitura conjunta, extrai-se que a esfera criminal prevalece 
em algumas hipóteses:

1) Condenação criminal: a constatação de existência de fato e de autoria 
decididas no juízo criminal comunica-se à esfera cível;

2) Absolvição criminal: a constatação de inexistência do fato ou de autoria 
decididas no juízo criminal comunica-se à esfera cível (GAJARDONI, 2021, p. 492).

Recentemente, o legislador incluiu na Lei 8.429/92 novos dispositivos 
normativos de interlocução/interface entre as esferas penal e da improbidade 
administrativa:

Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei 

apenas	no	tocante	ao	delito	tipificado	no	inciso	V	do	art.	1º	da	Lei	8.137/90,	em	decorrência	
da	prescrição	da	pretensão	punitiva,	nos	termos	do	art.	109,	III,	c/c	111,	I,	ambos	do	Código	
Penal.	(STJ.	AgRg	no	HC	509.346,	12/05/2020).

6	 CF.	Art.	37	[…]	§	4º	-	Os	atos	de	improbidade	administrativa	importarão	a	suspensão	dos	
direitos	políticos,	a	perda	da	função	pública,	a	indisponibilidade	dos	bens	e	o	ressarcimento	
ao	erário,	na	forma	e	gradação	previstas	em	lei,	sem	prejuízo	da	ação	penal	cabível.

CPP.	Art.	66.		Não	obstante	a	sentença	absolutória	no	juízo	criminal,	a	ação	civil	poderá	ser	
proposta	quando	não	tiver	 sido,	 categoricamente,	 reconhecida	 a	 inexistência	material	 do	
fato.

CC.	Art.	935.	A	responsabilidade	civil	é	independente	da	criminal,	não	se	podendo	questionar	
mais	sobre	a	existência	do	fato,	ou	sobre	quem	seja	o	seu	autor,	quando	estas	questões	se	
acharem	decididas	no	juízo	criminal.

7	 CPP.	Art.	66.		Não	obstante	a	sentença	absolutória	no	juízo	criminal,	a	ação	civil	poderá	
ser	proposta	quando	não	tiver	sido,	categoricamente,	reconhecida	a	inexistência	material	do	
fato.

CC.	Art.	935.	A	responsabilidade	civil	é	independente	da	criminal,	não	se	podendo	questionar	
mais	sobre	a	existência	do	fato,	ou	sobre	quem	seja	o	seu	autor,	quando	estas	questões	se	
acharem	decididas	no	juízo	criminal.

Lei	8.112/90.	Art.	126.		A	responsabilidade	administrativa	do	servidor	será	afastada	no	caso	
de	absolvição	criminal	que	negue	a	existência	do	fato	ou	sua	autoria.
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independe: 

[…]

§ 3º As sentenças civis e penais produzirão efeitos em 
relação à ação de improbidade quando concluírem pela 
inexistência da conduta ou pela negativa da autoria.

§ 4º A absolvição criminal em ação que discuta os mesmos 
fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite 
da ação da qual trata esta Lei, havendo comunicação com 
todos os fundamentos de absolvição previstos no art. 386 
do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código 
de Processo Penal). (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Na lição de GAJARDONI et. al. (2021, p. 492), o art. 21, § 3°, não traz nenhuma 
novidade, apenas repetindo a normativa dos arts. 935 do CPC e 66 do CP, ou seja, 
“a deliberação do juízo criminal a respeito dos fatos prevalece sobre a percepção 
que o juízo cível/administrativo poderia ter a respeito deles”.

Todavia, o mesmo não se pode dizer do art. 21, § 4°, que amplia a prevalência 
da jurisdição criminal sobre as demais, ao determinar que, em caso de qualquer 
hipótese de absolvição do art. 386 do CPP, seus fundamentos “se comunicarão”, 
ou seja, vincularão, o juízo da improbidade administrativa.

Confiram-se as hipóteses de absolvição do art. 386 do CPP:

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na 
parte dispositiva, desde que reconheça:

I - estar provada a inexistência do fato;

II - não haver prova da existência do fato;

III - não constituir o fato infração penal;

IV –  estar provado que o réu não concorreu para a infração 
penal;

V – não existir prova de ter o réu concorrido para a infração 
penal;

VI – existirem circunstâncias que excluam o crime ou 
isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1º do art. 
28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver fundada 
dúvida sobre sua existência;
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VII – não existir prova suficiente para a condenação.

[...]

Assim, nesse novo modelo, “absolvido no crime, jamais poderá o agente ser 
sancionado pela improbidade administrativa relativa aos mesmos fatos”, seja 
qual for o fundamento da absolvição (GAJARDONI, 2021, p. 493).

A nova disposição é controversa  e vem ensejando debate doutrinário 
(CARVALHO, 2022, p. 158).

Apesar de opinar pela constitucionalidade do dispositivo, GAJARDONI 
et. al. (2021, p. 494) defende que eventual absolvição na esfera criminal – não 
obsta – a persecução cível para fins de reparação ao patrimônio público, pois 
uma regra infraconstitucional não pode se sobrepor à do art. 37, § 5°, da CF, já 
exaustivamente interpretada pelo STF. Além disso, o art. 21, § 4°, é expresso 
ao afirmar que sua regra se aplica às ações de improbidade administrativa, o 
que exclui sua incidência das ações civis públicas de ressarcimento de dano ao 
erário8.

A nova regra do art. 21, § 4°, certamente ensejará debate nos tribunais, 
destacando-se os seguintes pontos controvertidos:

- Sob a perspectiva do juiz natural, a absolvição por falta de provas suficientes 
no juízo criminal (art. 386, VII, CPP) obsta o recebimento de petição inicial, 
instrução probatória e eventual decisão condenatória na esfera da improbidade 
administrativa?

- Sob a perspectiva da coisa julgada, a decisão criminal absolutória tem o 
condão de impactar o direito à ação de pessoa jurídica que não integrou a ação 
penal, mas que possui legitimidade e interesse para propor ação de improbidade 
administrativa (ex. ente federativo lesado)?9

A doutrina expõe, ainda, que a comunicabilidade do art. 21, § 4°, não é 
automática, de modo que merece ser sopesada caso a caso, eis que o tipo de um 
crime nem sempre não é igual à de um ato de improbidade administrativa. À guisa 

8	 CF.	Art.	37	[…]	§	5º	A	lei	estabelecerá	os	prazos	de	prescrição	para	ilícitos	praticados	por	
qualquer	agente,	servidor	ou	não,	que	causem	prejuízos	ao	erário,	ressalvadas	as	respectivas	
ações	de	ressarcimento.

São	imprescritíveis	as	ações	de	ressarcimento	ao	erário	fundadas	na	prática	de	ato	doloso	
tipificado	na	Lei	de	Improbidade	Administrativa	(STF.	Repercussão	Geral,	Tema	897).

9	 O	STF,	em	concessão	de	medida	cautelar	na	ADI	7.042	(12/02/2022),	fixou	interpretação	
conforme	 à	 CF	 ao	 art.	 17	 da	 Lei	 8.420/92,	 com	 a	 redação	 dada	 pela	 Lei	 14.230/21,	 “no	
sentido	 da	 EXISTÊNCIA	 DE	 LEGITIMIDADE	 ATIVA	 CONCORRENTE	 ENTRE	 O	 MINISTÉRIO	
PÚBLICO	E	AS	PESSOAS	JURÍDICAS	INTERESSADAS	PARA	A	PROPOSITURA	DA	AÇÃO	POR	ATO	
DE	IMPROBIDADE	ADMINISTRATIVA”.
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de exemplo, o tipo penal do art. 337-K do CP exige o emprego de violência, grave 
ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, enquanto o ato de improbidade 
do art. 10, VIII, da Lei 8.429/92 não traz esses requisitos, bastando a frustração 
do processo licitatório. Assim, em caso de absolvição criminal pela ausência 
de comprovação do meio empregado, não há que se falar em comunicação de 
fundamentos (GAJARDONI, 2021, p. 496). 

Em outro exemplo, também utilizando o art. 337-K do CP, tem-se que, na 
esfera disciplinar, uma conduta culposa pode ser responsabilizada, ainda que 
tenha ocorrido uma sentença criminal absolutória por ausência de dolo.

Por fim, discorda-se da posição doutrinária que propõe que o art. 21, § 4°, 
inaugura uma “via de mão dupla”, de modo que eventual decisão na seara da 
improbidade administrativa concluindo pela negativa de fato ou negativa de 
autoria também vincularia o juízo criminal (BEZERRA FILHO, 2022, p. 708). É que 
tal conclusão, além de extrapolar a literalidade do aludido dispositivo, conflita 
com outros dispositivos do ordenamento, que preveem a prevalência do juízo 
criminal e não uma equiparação ou confusão entre as instâncias.

3. A possível violação ao juiz natural promovida pelo art. 
21, §4º, da lei n.º 8.429/1992

Ante todo o exposto, possível afirmar que a Lei nº 14.230/2021 inovou no 
ordenamento jurídico, em uma tentativa de impor o sistema da confusão entre 
esfera criminal e cível. Confira-se novamente o polêmico dispositivo legal:

Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei 
independe: 

[…]

§ 4º A absolvição criminal em ação que discuta os mesmos 
fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite 
da ação da qual trata esta Lei, havendo comunicação com 
todos os fundamentos de absolvição previstos no art. 386 
do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código 
de Processo Penal). (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Conforme acima demonstrado, se a condenação criminal não gera 
necessariamente condenação por ato de improbidade, a absolvição tampouco 
deveria impor um efeito automático.

Não fosse assim, o Juízo da Fazenda Pública tornar-se-ia um mero 
homologador das sentenças criminais. Por isso, a fundamentação da condenação 
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não pode se resumir aos fundamentos da sentença criminal, sob pena de 
nulidade10.

Com efeito, a Lei 14.230/21 pretendeu vincular o Juízo da Fazenda Pública 
(improbidade administrativa) ao Juízo Criminal nas hipóteses de qualquer 
absolvição do art. 386 do CPP por decisão colegiada. Mais ainda, desconsidera 
especificidades do direito e processo penal, como, por exemplo, vinculá-lo 
quando a absolvição se der por atipicidade penal, mesmo quando o ato estiver 
tipificado como improbidade administrativa.

Além disso, a absolvição pode se dar por questões probatórias, tendo em 
vista que há limites processuais à produção de provas e aplicação de sanções 
(ex. efeitos materiais da revelia). Na prática, a simples juntada de um documento 
pode modificar o panorama probatório da ação em um dos juízos, de modo que o 
fato pode ser sido considerado não provado em uma instância, mas provado em 
outra.

Como já exposto, há relativa independência das esferas cíveis e criminais 
no ordenamento jurídico brasileiro.

Ocorre que o art. 315 do CPC estabelece que “se o conhecimento do mérito 
depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a 
suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal”.

Confira-se a possível dinâmica criada: 
(i) não raro, o ato de improbidade é tipificado como crime; 
(ii) proposta as ações de improbidade e criminal, o juízo cível poderá 

suspender o processo, aguardando o pronunciamento da justiça criminal (aliás, 
se o art. 21, §4º, da LIA tiver o efeito que se pretendeu dar, recomendado que se 
faça isso); 

(iii) prolatada a decisão colegiada criminal, haverá vinculação no cível.
Com essa sistemática, o art. 21, §4º, da LIA promove excessiva incursão 

na cognição do Juízo da Fazenda Pública em casos de absolvição criminal, por 
meios processuais e materiais, não lhe reservando espaço mínimo de liberdade 
para processar e julgar.

Com isso, o juiz natural não mais aprecia o caso, mas somente homologa o 
que for decidido pelo órgão judicial colegiado criminal. Sob o aspecto subjetivo 
do jurisdicionado, ele não está mais sendo julgado pela autoridade competente, 
mas sim pela esfera criminal, em ambas instâncias, ante previsão legal sem 
supedâneo constitucional.

Por esse motivo, o artigo em comento é inconstitucional, por violar o art. 5º, 

10	 Nos	termos	do	CPC,	art.	489,	IV	e	V,	a	nulidade	ocorre	se	o	magistrado	“não	enfrentar	
todos	os	argumentos	deduzidos	no	processo	capazes	de,	em	tese,	infirmar	a	conclusão	adotada	
pelo	 julgador”	 e	 “se	 limitar	 a	 invocar	 precedente	 (...),	 sem	 identificar	 seus	 fundamentos	
determinantes	nem	demonstrar	que	o	caso	sob	julgamento	se	ajusta	àqueles	fundamentos”.
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LIII, da CF. Assim, somente as absolvições feitas com base no art. 386, I (provada 
a inexistência do fato) e IV (provado que o réu não concorreu para a infração 
penal), do CPP, geram vinculação (art. 935 do CC).

4. Considerações Finais

O princípio do juiz natural é garantia fundamental que deve ser compatibilizada 
com o princípio da segurança jurídica, para harmonia do ordenamento júridico, 
evitando-se decisões contraditórias. Para isso, a legislação traz mecanismos de 
comunicabilidade e (in)dependência das instâncias do microssistema de combate 
à corrupção. Conjugando regra e exceção, há prevalência do juízo criminal sobre 
outras instâncias no que refere à existência do fato e à autoria.

O art. 21, §4º, da Lei n.º 8.429/92, com a redação da Lei nº 14.230/21, trouxe 
o sistema da confusão entre o juízo criminal e o da fazenda pública em caso de 
absolvição criminal por decisão colegiada, de modo a “impedir” o procedimento 
e processo cívil, qualquer que seja a hipótese do art. 386, I a VII, do CPP. Nesse 
sentido, uma interpretação literal pode prejudicar a ação de ressarcimento ao 
erário e o direito de ação da pessoa jurídica de direito público lesada que não 
participou da relação processual em âmbito criminal, em flagrante violação aos 
limites da coisa julgada.

Ao lado da vinculação material, o art. 315 do CPC, ao prescrever a 
possibilidade de suspensão do juízo cível até pronunciamento do juízo criminal, 
trouxe mecanismo capaz de inviabilizar o trâmite do processo cível.

Em se seguindo à risca as prescrições legais, em caso de absolvição o 
juízo cível estará vinculado ao juízo criminal, mesmo quando a absolvição se 
der por razões exclusivas desse ramo do direito, de modo a não reservar ao 
primeiro espaço mínimo de liberdade para julgar, violando, assim, o princípio do 
juiz natural, prejudicando o ressarcimento ao erário e impactando na esfera de 
direito de terceiro lesado.

Forma de compatibilizar o art. 21, §4º, da LIA com o princípio do juiz natural é 
interpretá-lo como capaz de impor maior ônus argumentativo ao juízo cível sobre 
os fundamentos utilizados na absolvição criminal colegiada, como, por exemplo, 
demonstrar que a atipicidade penal reconhecida não se aplica ao caso, por haver 
tipicidade de ato de improbidade, ou porque a prescrição criminal reconhecida 
diferencia-se da prescrição da improbidade, etc.

Somente nesse caso se poderá compatibilizar a vontade legislativa com 
a vontade do constituinte, além de conferir máxima eficiência (art. 37, CF) ao 
microssistema de combate à corrupção.
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DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – VEDAÇÃO DO ART� 17, § 19, INC� 

II, DA LEI 8�429/92

Eduardo Cambi1

Resumo

O presente texto analisa a possibilidade de aplicação do art. 373, § 1º, do 
Código de Processo Civil nas ações de improbidade administrativa, inclusive 
diante da vedação trazida no art. 17, § 19, da Lei 8.429/92, pela Lei 14.230/21. 
Baseado no método dedutivo, consubstanciado no exame de normas jurídicas, 
livros, artigos científicos e precedentes judiciais, busca-se explorar a teoria da 
distribuição dinâmica do ônus da prova nas ações civis públicas de improbidade 
administrativa, com enfoque naquelas em que se discute o enriquecimento 
ilícito.

Palavras-chave

Inversão do ônus da prova; Improbidade administrativa; Enriquecimento 
ilícito.

1. Introdução

Deve-se partir da premissa que a ação de improbidade é espécie do gênero 
ação civil pública. Assim, está sujeita às regras e aos princípios que compõe o 
sistema único do processo coletivo, composto, dentre outras, pelas Leis 7.347/85 
e 8.078/90 (CDC), bem como, subsidiariamente, ao Código de Processo Civil (CPC).

Os atos de improbidade administrativa, previstos na Lei 8.429/92, podem 
ser de três espécies: a) aqueles que importam em enriquecimento ilícito (art. 
9º); b) os que causam prejuízo ao Erário (art. 10); c) os que atentam contra os 
princípios da Administração Pública (art. 11).

Via de regra, o ônus da prova quanto à prática dos atos de improbidade 
administrativa recaem sobre o demandante (Ministério Público; art. 17, caput, da 
Lei 8.429/92 e art. 373, inc. I e II, do CPC).

1	 Pós-Doutor	pela	Università	degli	Studi	di	Pavia	(Itália).	Doutor	e	Mestre	em	Direito	
pela	Universidade	Federal	do	Paraná	(UFPR).	Professor	da	Universidade	Estadual	do	Norte	
do	Paraná	(UENP)	e	do	Centro	Universitário	Assis	Gurgacz	(FAG).	Desembargador	do	TJPR.	
Presidente	do	Instituto	Paranaense	de	Direito	Processual.	Membro	da	Academia	Paranaense	
de	Letras	Jurídicas.
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Antes da introdução do art. 17, § 19, da Lei 8.429/92, pela Lei 14.230/21, 
havia controvérsia sobre a possibilidade de inverter o ônus da prova, diante das 
circunstâncias do caso concreto, quando fosse mais fácil para o demandado 
evidenciar a prática do ato de improbidade administrativa, aplicando-se a teoria 
da distribuição dinâmica do ônus da prova. A referida regra, contudo, fere o 
direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva (art. 5º, inc. XXXV, 
CF).

2. Inversão do ônus da prova: técnica processual 
adequada para a caracterização do ato de improbidade 
administrativa

A ação civil pública de improbidade administrativa visa a proteção do 
patrimônio público e a correta aplicação dos princípios da Administração 
Pública. Está, pois, voltada a defesa de interesses metaindividuais. Não pode 
ser equiparada a uma ação individual, de caráter privado, sujeita a regra estática 
da distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373, incs. I e II, do Código de 
Processo Civil.

O art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal assegura o direito fundamental 
à tutela jurisdicional adequada, o que implica a necessidade de técnicas 
processuais capazes de possibilitar a realização dos direitos materiais.

A inversão do ônus da prova, nas ações de improbidade administrativa, 
deve ocorrer por decisão judicial fundamentada (ope judicis). O magistrado, 
após analisar as circunstâncias da causa e as peculiaridades dos fatos a serem 
provados, se concluir que a parte contrária está em melhores condições de 
produzir a prova, deve inverter o ônus da prova. Essa deliberação judicial não 
pode  retirar do litigante onerado nenhuma oportunidade seja de contestar a 
decisão de alteração do onus probandi seja de assegurar todas as chances de 
demonstrar que os fatos alegados pelo adversário não existem ou, se verdadeiros, 
não possuem os efeitos jurídicos por ele pretendidos.

Por isso, tal inversão não poderá ocorrer somente na sentença, para não 
surpreender as partes. O art. 373, § 1º, do CPC não é uma regra de julgamento 
e, portanto, não se presta a prejudicar o exercício da garantia constitucional do 
contraditório nem, tampouco, ser causa para o cerceamento de defesa, já que 
essa exegese teria como consequência prejudicar a justa solução do processo.

Tome-se, como exemplo de possibilidade de inversão do ônus da prova, o ato 
de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito, descrito 
no art. 9º, inc. VII, da Lei 8.492/92. Por este dispositivo legal, constitui ato de 
improbidade administrativa, importando em enriquecimento ilícito, “adquirir, 
para si ou para outrem, no exercício de mandato, de cargo, de emprego ou de 
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função pública, e em razão deles, bens de qualquer natureza, decorrentes dos 
atos descritos no caput deste artigo, cujo valor seja desproporcional à evolução do 
patrimônio ou à renda do agente público, assegurada a demonstração pelo agente 
da licitude da origem dessa evolução”.

Para a caracterização do enriquecimento ilícito, do art. 9º da Lei 8.429/92, 
basta que os bens de qualquer natureza, sejam incorporados ao patrimônio 
particular de forma indevida, pelo agente público ou por terceiro beneficiário, 
por ele próprio ou por interposta pessoa, independentemente da existência de 
dano patrimonial à Administração Pública2. A evolução do patrimônio ou da renda 
do agente público, por meio de obtenção de vantagem indevida obtida, em razão 
de seu vínculo com a Administração Pública, é suficiente para configurar ato de 
improbidade administrativa.

Havendo nexo de incompatibilidade entre o patrimônio e a renda auferida 
no exercício do mandato, cargo, emprego ou função pública, constatada pela 
variação patrimonial injustificada, o desvio de finalidade no dever de probidade 
administrativa e o enriquecimento ilícito são presumidos (art. 9º, inc. VII, Lei 
8.429/92), o que impõe o dever de o agente público comprovar a origem lícita  de 
seu patrimônio3.

Por outro lado, se é um terceiro, não um agente público, que enriquece 
indevidamente, causando lesão ao erário, o ato de improbidade administrativa 
se subsume ao disposto no art. 10 da Lei 8.429/92. Com exceção da situação 
prevista no art. 9º, inc. V, da Lei de Improbidade Administrativa, as demais 
hipóteses em que o agente público aceita promessa de vantagem econômica 
indevida se sujeita a regra do art. 11 da Lei 8.429/92. É importante assentar que, 
para a caracterização do ato de improbidade administrativa, o agente público 
pode agir conforme a lei ou contrário a ela, pois não pode receber vantagem 
econômica para cumprir o seu ofício, sendo suficiente a mera potencialidade de 
satisfação do interesse privado (art. 9º, incs. I e VIII, da Lei 8.429/92). Com efeito, 
no enriquecimento ilícito o dolo é in re ipsa4.

Na hipótese do art. 9º, inc. VII, da Lei 8.429/92, compete ao Ministério 
Público ou à pessoa jurídica interessada comprovar - a partir das informações 
constantes das declarações de bens prestadas ou de informações patrimoniais 
ou de rendimentos existentes em instituições bancárias, serviços notariais e de 

2	 MARTINS	 JÚNIOR,	Wallace	 de	 Paiva.	 Enriquecimento	 ilícito	 de	 agentes	 públicos	 –	
evolução	patrimonial	desproporcional	a	renda	ou	patrimônio.	Revista	dos	tribunais	[versão	
on-line],	vol.	755,	set./1998,	p.	94-112.
3	 GUASQUE,	Luiz	Fabião.	A	responsabilidade	da	lei	de	enriquecimento	ilícito.	Revista	
dos	tribunais,	vol.	712,	fev./1995,	p.	359.
4	 MARTINS	 JÚNIOR,	Wallace	 de	 Paiva.	 Op.	 cit.	 Verificar,	 sobre	 o	 dolo	 in	 re	 ipsa,	 o	
seguinte	acórdão	do	STJ:	REsp	951.389/SC,	Rel.	Min.	Herman	Benjamin,	1ª	Seção,	julgado	em	
09.06.2010,	DJe	04.05.2011.
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registros públicos, repartições públicas etc. - que o agente público exercia função 
pública e a probabilidade da incompatibilidade ou da desproporcionalidade entre 
a evolução do seu patrimônio ou da sua renda, ou da aquisição de bens ou valores 
para outrem5. Por outro lado, cabe ao agente público demandado demonstrar a 
licitude da origem da evolução patrimonial6.

3. Constitucionalidade da técnica da inversão do ônus da 
prova e dever constitucional/legal do agente público de 
informar a declaração de bens e valores que compõem o 
seu patrimônio

A inversão do ônus da prova não encontra obstáculo no princípio 
constitucional da presunção de inocência (art. 5º, inc. LVII, CF)7, que se restringe 
ao trânsito da sentença penal condenatória. Oportunizar a parte, que tem 
melhores condições de produzir a prova do fato jurídico relevante para a solução 
da controvérsia, não significa impor a ela uma condenação antecipada.

A inversão do ônus da prova é um corolário do princípio constitucional 
da isonomia, em sentido substancial, e uma técnica voltada à tutela do direito 
material violado, que não viola as garantias fundamentais, não fazendo nenhum 
sentido a vedação imposta pelo art. 17, § 19, da Lei 8.429/92, pela Lei 14.230/21.

5	 Idem.	Ibidem.	Cf.,	ainda:	OSÓRIO,	Fábio	Medina.	Teoria	da	improbidade	administrativa	
[verão	on	line].	4ª	ed.	São	Paulo:	RT,	2019.	Cap.	IV,	item	3.4.
6	 Nesse	 sentido,	 antes	 da	 alteração	 da	 Lei	 de	 Improbidade	 Administrativa,	 pela	 Lei	
14.230/21,	a	jurisprudência	já	admitia	a	possibilidade	de	inversão	do	ônus	da	prova:	“Direito	
administrativo.	Ação	civil	pública	por	prática	de	ato	de	improbidade	administrativa.	Agente	
público	 que	 apresenta	movimentações	 bancárias	 desproporcionais	 ao	 seu	 subsídio	 como	
oficial	da	polícia	militar.	Inversão	do	ônus	da	prova.	Possibilidade	diante	das	circunstâncias	
do	caso	concreto.	a)	Dentre	os	atos	que	constituem	 improbidade	administrativa,	a	 Lei	nº	
8.429/1992	 prevê,	 no	 artigo	 9º,	 a	 modalidade	 de	 enriquecimento	 sem	 causa	 do	 agente	
público	durante	o	período	em	que	exerce	a	função,	sem	que	exista	uma	causa	lícita	conhecida	
(inciso	VII).	b)	Nestes	casos	de	enriquecimento	ilícito,	de	modo	geral,	o	ônus	da	prova	recai	
sobre	aquele	que	acusa,	em	princípio.	c)	Por	outro	lado,	a	própria	Lei	de	Improbidade	cria	
mecanismos	para	que	seja	possível	acompanhar	a	evolução	do	patrimônio	do	agente	público,	
condicionando	 a	 posse	 e	 o	 exercício	 do	 agente	 à	 apresentação	 de	 declaração	 de	 bens	 e	
valores.	d)	Assim,	de	acordo	com	a	lei,	o	próprio	Demandado	tem	a	obrigação	de	comprovar	
que	seu	patrimônio	não	decorre	de	atos	ilícitos.	e)	Nesse	contexto,	para	que	a	inversão	do	
ônus	da	prova	seja	possível,	deve	o	Acusador	demonstrar	o	nexo	de	incompatibilidade	entre	
o	patrimônio	do	agente	e	a	renda	percebida	durante	o	serviço	público,	somente.	f)	No	caso,	
o	Autor	da	Ação	de	Improbidade	conseguiu	demonstrar	mencionada	incompatibilidade,	já	
que	 descreve	 as	 condutas	 da	movimentação	 financeira	 da	 conta	 bancária	 do	 Requerido,	
autorizando	a	inversão	do	ônus	probatório”	(TRIBUNAL	DE	JUSTIÇA	DO	ESTADO	DO	PARANÁ,	
AI	-	1369687-8	–	Medianeira,	5ª	C.	Cível,	Rel.	Des.	Leonel	Cunha,	j.	11.08.2015).
7	 Em	 sentido	 contrário,	 consultar:	 HARGER,	 Marcelo.	 Improbidade	 administrativa	
[versão	on	 line].	 2ª	ed.	 São	Paulo:	RT,	 2020.	Cap.	 6.2.7;	 ZAVASCKI,	 Teori	Albino.	 Processo	
Coletivo:	Tutela	de	Direitos	Coletivos	e	Tutela	Coletiva	de	Direitos.	São	Paulo:	RT,	2006.	p.	
116;	MEDINA	José	Miguel	Garcia;	GUIMARÃES,	Rafael	de	Oliveira.	O	ônus	da	prova	na	ação	
de	improbidade	administrativa.	Revista	dos	tribunais,	vol.	867,	jan/2008,	p.	70.
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Além disso, é dever do agente público informar a declaração de bens e 
valores que compõem o seu patrimônio. Pelo art. 13 da Lei 8.429/92, a posse e o 
exercício do agente público ficam condicionados à apresentação da declaração 
de imposto de renda e proventos de qualquer natureza, que tenha sido exibida 
à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a fim de ser arquivada no 
serviço de pessoal competente. 

Do mesmo modo, o art. 1º da Lei 8.730/93 estabelece a obrigatoriedade de 
apresentação de declaração de bens, com indicação das fontes de renda, tanto 
no momento da posse ou na entrada em exercício de cargo emprego ou função, 
bem como no final de cada exercício financeiro, no término da gestão ou mandato, 
e nas hipóteses de exoneração, renúncia ou afastamento definitivo, por parte 
do Presidente e Vice-Presidente da República, Ministros de Estado, membros 
do Congresso Nacional, da Magistratura Federal, do Ministério Público da União 
e de todos quantos exerçam cargos eletivos e cargos, empregos ou funções 
de confiança, na administração direta, indireta e fundacional, de qualquer dos 
Poderes da União. Já o art. 7º da referida Lei afirma que suas disposições devem 
ser adotadas, no que couber, como normas gerais de direito financeiro, para 
Estados, Distrito Federal e Municípios.

A obrigatoriedade de apresentação da declaração de bens não viola o 
direito fundamental à privacidade, pois o exercício de função pública decorre de 
escolha pessoal da qual surge o dever de submissão ao controle dos agentes de 
fiscalização e dos cidadãos. Quem opta por ter vida pública renuncia à parcela da 
sua intimidade, para possibilitar o acesso das informações de seu patrimônio e 
de familiares próximos, indispensável para analisar se o crescimento patrimonial 
é compatível com os vencimentos do cargo que ocupa8.

A extensão da obrigatoriedade da apresentação da declaração de bens 
aos cônjuges, conviventes ou quaisquer pessoas que vivam, sob a dependência 
econômica do agente público, estava prevista no art. 13, § 1°, da Lei 8.429/92. 
Tal regra foi revogada pela Lei 14.230/21. O objetivo da norma era prevenir a 
possibilidade de fraude na declaração, com a transferência de patrimônio ou a 
aquisição de bens em nome de parentes, com o objetivo de ocultar o patrimônio 
pessoal do agente público e até esconder os adquiridos com recursos de origem 
ilícita. Havendo indícios de fraude, caberá a autoridade competente tomar as 
providências no sentido de buscar, inclusive judicialmente, a declaração dos 
bens de terceiros.

Em contrapartida, o dever do agente público informar a declaração de bens e 
valores que compõem o seu patrimônio também é consectário do direito fundamental 
à informação previsto na Constituição Federal no art. 5º, incs. XIV e XXXIII:

8	 CRUZ,	Luana	Pedrosa	de	Figueiredo.	Comentários	à	lei	de	improbidade	administrativa.	
Lei	8.429,	de	02	de	junho	de	1992.	São	Paulo:	RT,	2010.	p.	205.
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XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e 
resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao 
exercício funcional);

XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos 
informações de interesse particular, ou de interesse 
coletivo ou geral, que serão prestadas na forma da lei, 
sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo 
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 
Estado9.

Tal declaração não implica acesso público, amplo e irrestrito de seu 
conteúdo. Para que o cidadão possa ter acesso ao conteúdo das informações 
do agente público, é indispensável que motive a sua solicitação. A Constituição 
Federal não instituiu o sistema de open file administrativo (direito ao arquivo 
aberto) e o art. 2º da Lei 9.051/9510 impõe aos peticionários a indicação dos fins e 
das razões do pedido11.

Deve ser acrescentado que a defesa da probidade administrativa e do 
patrimônio público integra o direito humano-fundamental à boa administração 
pública transparente e eficiente (arts. 5º, § 1º, e 37, caput)12. Nesse sentido, o 
art. 10 da Convenção das Nações Unidas contra a corrupção, promulgada pelo 
Decreto nº 5.687/2007, prevê, quanto à informação pública, que “cada Estado 
Parte, em conformidade com os princípios fundamentais de sua legislação 
interna, adotará medidas que sejam necessárias para aumentar a transparência 
em sua administração pública”. Ainda, o art. 20 desta Convenção, ao versar 
sobre o enriquecimento ilícito, assevera que “cada Estado Parte considerará a 
possibilidade de adotar as medidas legislativas e de outras índoles que sejam 
necessárias para qualificar como delito, quando cometido intencionalmente, o 
enriquecimento ilícito, ou seja, o incremento significativo do patrimônio de um 
funcionário público relativos aos seus ingressos legítimos que não podem ser 
razoavelmente justificados por ele”.

9	 Tal	dispositivo	constitucional	 foi	 regulamentado	pela	Lei	11.111/05	e	pelo	Decreto	
5.301/04.
10	 “Nos	requerimentos	que	objetivam	a	obtenção	das	certidões	a	que	se	refere	esta	lei	
(isto	é,	para	a	defesa	de	direitos	e	esclarecimentos	de	situações),	deverão	os	interessados	
fazer	constar	esclarecimentos	relativos	aos	fins	e	razões	do	pedido”.
11	 CRUZ,	Luana	Pedrosa	de	Figueiredo.	Comentários	à	lei	de	improbidade	administrativa.	
Lei	8.429,	de	02	de	junho	de	1992.	p.	206.
12	 FREITAS,	Juarez.	As	políticas	públicas	e	o	direito	fundamental	à	boa	administração.	
Revista	do	programa	de	pós-graduação	em	Direito	da	UFC,	vol.	35.1,	jan./jun.	2015,	p.	195-
217.
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O art. 21 da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), por sua vez, 
estabelece que “não pode ser negado acesso à informação necessária à 
tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais”, bem como que as 
“informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação 
dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades 
públicas não poderão ser objeto de restrição de acesso”. Por outro lado, as 
informações pessoais, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem, terão 
acesso restrito a agentes públicos legalmente autorizados (art. 31, § 1º, inc. I) e 
quem fizer uso indevido dessas informações será responsabilizado (art. 31, § 2º).

A declaração do Imposto de Renda Pessoa Física é detalhada, já está 
padronizada e a manipulação dessas informações é menor, o que gera segurança 
e maior possibilidade de controle. Dessa forma, o objetivo do art. 13 da Lei 8.429/92 
é fiscalizar a evolução patrimonial do agente público e de seus familiares. Por 
isso, a obrigatoriedade da apresentação da declaração de bens deve ser anual e 
é mantida, quando o agente público deixa o cargo, pois somente dessa forma é 
possível fiscalizar o eventual acréscimo patrimonial e a compatibilidade com os 
vencimentos percebidos em razão do cargo exercido.

O art. 13, § 3º, da Lei 8.429/92 pune com demissão o agente público, sem 
prejuízo de outras sanções cabíveis, que se recusa a prestar declaração de 
bens dentro do prazo determinado ou que presta declaração falsa13. Tal sanção 
é proporcional a que seria aplicada, caso o agente público não entregasse a 
declaração de bens antes de assumir o cargo, uma vez que não poderia assumi-
lo, se não apresentasse a referida declaração.

Ainda, nos termos do art. 3º da Lei 8.730/93, a não apresentação da 
declaração de bens, por ocasião da posse, implicará a não realização daquele 
ato, ou sua nulidade, se celebrado sem esse requisito essencial. Já a não 
apresentação da declaração, a falta e atraso de remessa de sua cópia ao Tribunal 
de Contas da União ou a declaração dolosamente inexata implicarão, conforme 
o caso: “a) crime de responsabilidade, para o Presidente e o Vice-Presidente da 
República, os Ministros de Estado e demais autoridades previstas em lei especial, 
observadas suas disposições; ou b) infração político-administrativa, crime 
funcional ou falta grave disciplinar, passível de perda do mandato, demissão do 
cargo, exoneração do emprego ou destituição da função, além da inabilitação, 
até cinco anos, para o exercício de novo mandato e de qualquer cargo, emprego 
ou função pública, observada a legislação específica”.

Tratando-se de servidores do Executivo Federal, a não apresentação 
anual da declaração de bens, ou a apresentação de declaração falsa, enseja a 
instauração de processo administrativo disciplinar, nos termos do art. 5º do 

13	 GARCIA,	Emerson.	Repressão	à	corrupção	no	Brasil:	entre	a	realidade	e	a	utopia.	Rio	
de	Janeiro:	Lumen	Juris,	2011.	p.	14-14,	nota	24.
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Decreto 5.483/05, que pode culminar na demissão do serviço público, sem 
prejuízo de outras sanções cabíveis (art. 13, § 3º, da Lei 8.429/92).

A não entrega da declaração, aliada com indícios exteriores de riqueza 
incompatíveis com o exercício do mandato, cargo, função ou emprego públicos, 
gera a presunção de variação patrimonial incompatível com os vencimentos 
declarados14.

Tais preceitos de proteção ao patrimônio público, contudo, não representam 
nenhuma novidade. Os arts. 14 e 15 da Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão, votada pela Assembleia Francesa, em 04.08.1789, já dispunham:

Art� 14� Todos os cidadãos têm o direito de verificar, 
pessoalmente ou por meio de representantes, a 
necessidade da contribuição pública, bem como de 
consenti-la livremente, de fiscalizar o seu emprego e de 
determinar-lhe a alíquota, a base de cálculo, a cobrança e 
a duração.

Art� 15� A sociedade tem o direito de pedir, a todo o agente 
público, que preste contas de sua administração.

A técnica da inversão do ônus da prova, nas ações de improbidade 
administrativa, visa tutelar o modelo republicano, a ética na gestão pública e o 
direito fundamental ao governo honesto15. O reconhecimento de que o governo 
deve estar a serviço dos governados e não para benefício pessoal dos governantes 
é o pressuposto decisivo para reconhecer a existência de direitos fundamentais, 
inerentes à condição humana, os quais devem ser reconhecidos a todos e não são 
havidos como mera concessão dos detentores eventuais do poder16. Portanto, a 
regra inserida pelo art. 17, § 19, da Lei 8.429/92, com a Lei 14.230/21, prejudica 
a proteção ao patrimônio público e, neste sentido, viola o direito fundamental à 

14	 Nas	palavras	de	Wallace	de	Paiva	Martins	Júnior,	“as	disposições	do	art.	5.º	do	Decreto	
978/93	e	dos	arts.	2.º,	§§	5.º	e	7.º,	e	4.º,	§	2.º,	da	Lei	8.730/93,	evidenciam	que	o	art.	9.º,	VII,	
da	Lei	8.429/92	(evolução	patrimonial	desproporcional	à	renda),	instituiu	a	regra	da	inversão	
do	ônus	da	prova	nesse	exemplo	de	enriquecimento	ilícito”	(Op.	cit.).
15	 “Sabemos	 todos	 que	 o	 cidadão	 tem	o	 direito	 de	 exigir	 que	 o	 Estado	 seja	 dirigido	
por	 administradores	 íntegros,	 por	 legisladores	 probos	 e	 por	 juízes	 incorruptíveis,	 que	
desempenhem	 as	 suas	 funções	 com	 total	 respeito	 aos	 postulados	 ético-jurídicos	 que	
condicionam	o	exercício	legítimo	da	atividade	pública.	O	direito	ao	governo	honesto	–	nunca	
demasiado	 reconhecê-lo	 –	 traduz	 uma	 prerrogativa	 insuprimível	 da	 cidadania.	 O	 sistema	
democrático	 e	 o	 modelo	 republicano	 não	 admitem,	 nem	 podem	 tolerar	 a	 existência	 de	
regimes	 de	 governo	 sem	 a	 correspondente	 noção	 de	 fiscalização	 e	 de	 responsabilidade”	
(BRASIL,	 Supremo	 Tribunal	 Federal,	 MC	 em	 MS	 24.458/DF,	 Rel.	 Min.	 Celso	 de	 Mello,	 j.	
18.02.2003,	pub.	DJ	21/02/2003,	p.	58).
16	 CAMBI,	Eduardo.	Neoconstitucionalismo	e	neoprocessualismo.	Direitos	fundamentais,	
políticas	públicas	e	protagonismo	judiciário.	3ª	ed.	Belo	Horizonte:	D´Plácido,	2020.	p.	283-
284.
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tutela jurisdicional adequada e efetiva (art. 5º, inc. XXXV, CF).

4. Monitoramento da evolução patrimonial, cláusula 
de confidencialidade e conflito de interesses na 
Administração Pública

O monitoramento da evolução patrimonial dos agentes públicos é uma 
preocupação constante em diversos países do mundo.

À guisa de ilustração, menciona-se17: a) a Argentina (Lei 25.188, de 
29.09.1999 – Lei de Ética na Função Pública – arts. 4º a 12); b) a Colômbia (Lei 
190, de 06.06.1995 – regras tendentes a preservar a moralidade na Administração 
Pública – arts. 13 a 16); c) a Costa Rica (Lei 8.422, de 06.04.2004 – Lei contra a 
Corrupção e o enriquecimento ilícito dos funcionários públicos – arts. 13 a 16); d) 
o Uruguai (Lei 17.060, de 23.12.1998 – Lei de Prevenção e Luta contra a Corrupção 
– arts. 10 a 19); e) o México (Lei Federal de Responsabilidades Administrativas 
dos Servidores Públicos, de 14.03.2002, arts. 35 a 46); f) a Venezuela (Lei contra 
a Corrupção, de 07.04.2003, arts. 23 a 32). Salienta-se, ainda, a legislação da 
Turquia – Lei 3.628, de 04.05.1990 – que exige que a declaração de bens seja 
apresentada no ingresso e na saída do serviço público, bem como a cada ano 
que termine em 0 ou 5. A não apresentação, no prazo, sujeita o agente a pena 
de prisão de 3 (três) meses a 1 (um) ano de prisão. Já a apresentação incorreta, a 
pena de 6 (seis) meses a 3 (três) anos de prisão. Por sua vez, a apresentação falsa 
sujeita o agente à proibição de exercer função pública pelo mesmo período da 
pena de prisão e, ainda, constatada a impossibilidade de comprovação da origem 
do bem, a proibição pode se tornar vitalícia.

A história brasileira, infelizmente, é marcada por diversos escândalos, 
envolvendo práticas altamente suspeitas de caracterização de atos de 
improbidade administrativa. Por exemplo, conforme notícias veiculadas na 
imprensa, o ex-ministro-chefe da Casa Civil, Antonio Palocci, teve um aumento 
de patrimônio de 20 (vinte) vezes entre 2006 e 2010, quando ele era deputado 
federal18. Pela reportagem publicada no dia 15.05.2011, Antonio Palocci, nesse 
período, teria comprado um apartamento de luxo, em um prédio nos Jardins, 
bairro nobre de São Paulo, por R$ 6,6 milhões, que foi registrado em nome de 
uma empresa de Palocci em novembro de 2010. Ainda, no mesmo período, Palocci 
comprou um escritório na cidade por R$ 882 mil, que também foi registrado em 
nome de uma empresa na qual Palocci possui 99,9% do capital. Todavia, em 2006, 

17	 GARCIA,	Emerson.	Op.	cit.
18	 Disponível	 em:	 <http://g1.globo.com/politica/
n o t i c i a / 2 0 1 1 / 0 5 / p a l o c c i - t e m - p a t r i m o n i o - m u l 
tiplicado-20-vezes-e-oposicao-quer-explicacao.html>.	Acesso	em:	20	ago.	2020.

http://g1.globo.com/politica/noticia/2011/05/palocci-tem-patrimonio-multiplicado-20-vezes-e-oposicao-quer-explicacao.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2011/05/palocci-tem-patrimonio-multiplicado-20-vezes-e-oposicao-quer-explicacao.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2011/05/palocci-tem-patrimonio-multiplicado-20-vezes-e-oposicao-quer-explicacao.html
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quando se elegeu deputado federal, Antônio Palocci declarou à Justiça Eleitoral 
um patrimônio de R$ 375 mil, em valores corrigidos pela inflação. Nos quatro 
anos como deputado, ele teria recebido um pouco menos de um R$ 1 milhão em 
salários, montante inferior ao preço pago pelo escritório e pelo apartamento de 
quatro suítes. Por outro lado, Antonio Palocci afirmou que a evolução patrimonial 
decorreu de atividades de consultoria econômico-financeira realizadas, para 
clientes da iniciativa privada, por sua empresa. Entretanto, alegando sigilo 
comercial (“cláusula de confidencialidade”), não divulgou quais serviços foram 
prestados nem que clientes foram beneficiados pelas atividades de assessoria19.

Situações como essa, infelizmente, são corriqueiras no Brasil, a exigir 
a construção de técnicas processuais adequadas à promoção do interesse 
público. Destaca-se, por exemplo, a atuação do Ministério Público Federal 
que, mediante recomendação administrativa, requereu a anulação da cláusula 
de confidencialidade que impedia a divulgação do acordo realizado entre a 
Prefeitura de São Paulo e o Comitê Organizador Local da Copa do Mundo de 2014 
(COL). O documento tratava dos direitos e obrigações do Município de São Paulo e 
do COL na realização da Copa do Mundo de 2014. A Prefeitura Municipal atendeu à 
recomendação administrativa, reconhecendo que a cláusula de confidencialidade 
representava violação ao princípio constitucional da publicidade dos atos 
administrativos20.

No âmbito do Poder Executivo Federal, a Lei 12.813/2013 regulamentou 
o conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego e impedimentos 
posteriores ao exercício do cargo ou do emprego. Estão sujeitos a essa lei os 
ocupantes de cargos e empregos de ministro de Estado, de natureza especial 

19	 Nesse	 sentido,	 em	 10	 de	 agosto	 de	 2020,	 o	 Ministério	 Público	 Federal	 (MPF)	
ajuizou	 	ação	civil	pública	por	 improbidade	administrativa	no	âmbito	da	Operação	Bullish,	
por	 irregularidades	 apuradas	 em	 investimentos	 feitos	 pelo	 sistema	BNDES/BNDESPar,	 em	
operações	que	viabilizaram	a	internacionalização	da	holding	JBS.	Foi	acionado,	dentre	outros,	o	
ex-deputado	federal	Antônio	Palocci.	O	MPF,	além	da	condenação	por	improbidade,	requereu	
a	 devolução	 de	mais	 de	 144	milhões	 de	 ações	 JBSS3	 à	 BNDESPar,	 acrescidos	 por	 demais	
ressarcimentos	 de	 danos,	multa	 e	 dano	moral	 coletivo.	O	montante	 solicitado	 ultrapassa	
a	cifra	de	R$	21	bilhões.	As	irregularidades	teriam	ocorrido	entre	2007	e	2011	e,	em	razão	
delas,	a	BNDESPar	deixou	de	 receber	144.206.155	de	ações	 JBSS3,	 causando	um	prejuízo	
de	mais	de	R$	R$	158	milhões,	em	valores	atualizados).	A	Operação	Bullish	concluiu	pela	
existência	de	dano	de	R$	20	milhões,	relacionado	ao	pagamento	de	‘taxas	de	administração’	
pela	adesão	injustificada	e	antieconômica	ao	Fundo	FIP	Prot.	Também	apontou	prejuízo	pela	
dispensa	indevida	da	cobrança	de	juros	no	empréstimo	do	banco	público	à	JBS,	na	transação	
que	possibilitou	a	compra	da	empresa	Swift	argentina,	em	uma	manobra	superior	a	R$	69	
milhões,	em	valores	atualizados.	O	rombo,	conforme	concluiu	o	MPF,	ao	BNDES	supera	R$	
4,2	bilhões.	MINISTÉRIO	PÚBLICO	FEDERAL,	Procuradoria	da	República	no	Distrito	Federal.	
Disponível	 em:	 <http://www.mpf.mp.br/df/sala-de-imprensa/noticias-df/bullish-acao-de-
improbidade-administrativa-e-reapresentada-de-forma-fracionada>.	Acesso	em:	4	set.	2020.
20	 Disponível	 em:	 <http://últimainstancia.uol.
c o m . b r / c o n t e ú d o / n o t i c i a s / 5 8 6 2 8 / p r e f e i t u r a + d e + 
sao+paulo+cum	 pre+recomendacao+do+mpf+e+disponibiliza+acordo+com+a+fifa+na+ 
internet.shtml>.	Acesso	em:	10	ago.	2020.

http://ultimainstancia.uol.com.br/conteudo/noticias/58628/prefeitura+de+sao+paulo+cumpre+recomendacao+do+mpf+e+disponibiliza+acordo+com+a+fifa+na+internet.shtml
http://ultimainstancia.uol.com.br/conteudo/noticias/58628/prefeitura+de+sao+paulo+cumpre+recomendacao+do+mpf+e+disponibiliza+acordo+com+a+fifa+na+internet.shtml
http://ultimainstancia.uol.com.br/conteudo/noticias/58628/prefeitura+de+sao+paulo+cumpre+recomendacao+do+mpf+e+disponibiliza+acordo+com+a+fifa+na+internet.shtml
http://ultimainstancia.uol.com.br/conteudo/noticias/58628/prefeitura+de+sao+paulo+cumpre+recomendacao+do+mpf+e+disponibiliza+acordo+com+a+fifa+na+internet.shtml
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ou equivalentes, de presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de 
autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia 
mista, e do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, níveis 6 e 5 ou 
equivalentes, bem como os ocupantes de cargos ou empregos cujo exercício 
proporcione acesso a informação privilegiada capaz de trazer vantagem 
econômica ou financeira para o agente público ou para terceiro, conforme definido 
em regulamento. O art. 3º da Lei 12.813/2013 considera conflito de interesses 
“a situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados, que 
possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, 
o desempenho da função pública”, e informação privilegiada “a que diz respeito 
a assuntos sigilosos ou aquela relevante ao processo de decisão no âmbito 
do Poder Executivo federal que tenha repercussão econômica ou financeira e 
que não seja de amplo conhecimento público”. Aqueles agentes públicos, pelo 
art. 9º da referida lei, têm o dever de “enviar à Comissão de Ética Pública ou à 
Controladoria-Geral da União, conforme o caso, anualmente, declaração com 
informações sobre situação patrimonial, participações societárias, atividades 
econômicas ou profissionais e indicação sobre a existência de cônjuge, 
companheiro ou parente, por consanguinidade ou afinidade, em linha reta ou 
colateral, até o terceiro grau, no exercício de atividades que possam suscitar 
conflito de interesses”, além de “comunicar por escrito à Comissão de Ética 
Pública ou à unidade de recursos humanos do órgão ou entidade respectivo, 
conforme o caso, o exercício de atividade privada ou o recebimento de propostas 
de trabalho que pretende aceitar, contrato ou negócio no setor privado, ainda 
que não vedadas pelas normas vigentes”.

5. A tese da inversão do ônus da prova na improbidade 
administrativa e a orientação do Superior Tribunal de 
Justiça

O direito processual civil não pode ignorar a realidade brasileira. A técnica da 
inversão do ônus da prova (art. 373, § 1º, CPC) se destina a melhor aplicação do art. 
9º, inc. VII, da Lei 8.492/92 (com redação ampliada pela Lei 14.230/21), bem como 
para que o demandado em ação de improbidade administrativa – cuja petição 
inicial deve individualizar a conduta do réu, apontar os elementos probatórios 
mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 da Lei 
8.492/92 e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada, e 
instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes 
da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da 
impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas (Lei 8.492/92, art. 
17, § 6º, incs. I e II) – tenha o ônus de demonstrar que seus atos não causaram 
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prejuízo ao Erário ou aos princípios da administração pública.
Pelo princípio constitucional da impessoalidade (CF, art. 37, caput), o 

agente público não pode ignorar o seu dever de lealdade. Os órgãos públicos e 
seus agentes devem atuar com respeito ao princípio da impessoalidade. Logo, 
o servidor público deve buscar, exclusivamente, perseguir o interesse público. 
Não pode se desviar da função pública para a satisfação de interesses pessoais 
ou de terceiros, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

Antes da edição da Lei 14.230/21, o Superior Tribunal de Justiça, no 
REsp. 763.941/MG21, apesar de ter resolvido o caso pela prescrição, em ação de 
improbidade administrativa, baseada em prejuízos ao Erário, indiretamente, 
censurou o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Geral que julgou procedente 
a ação, limitando-se a considerar suficiente à comprovação da ilicitude (isto 
é, desembolso autorizado pelo réu sem prévio empenho ou licitação, em total 
desrespeito a regular gestão da coisa pública), sem ter ficado demonstrada 
a existência do dano. Concluiu que o art. 333, inc. I, do CPC/73 (reproduzido 
no art. 373, inc. I, do CPC/2015) resta violado nas hipóteses em que a ação de 
improbidade por dano ao erário impõe ao réu o ônus de comprovar que não houve 
prejuízo, com ilegal inversão do onus probandi. No entanto, também asseverou 
que a solução judicial levou em consideração a análise da prova técnica, a qual 
não poderia ser reexaminada pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão da 
Súmula 07/STJ (impossibilidade de cabimento de recurso especial para simples 
reexame de prova).

Tal decisão, além de ser contraditória, não serve como parâmetro para 
inviabilizar a possibilidade de inversão do ônus da prova nas ações civis públicas 
de improbidade administrativa. Afinal, no REsp. 763.941/MG, o Superior Tribunal 
de Justiça resolveu o processo, com julgamento de mérito, em razão da 
prescrição, não fazendo maiores considerações sobre a distribuição do ônus da 
prova na ação civil pública por improbidade administrativa.

Mais recentemente, no REsp 1689763/PB22, o Superior Tribunal de Justiça 
assegurou a aplicação do Código de Processo Civil no procedimento da ação civil 
pública por improbidade administrativa, mas não adentrou na análise do mérito 
do acórdão do Tribunal de Justiça da Paraíba que teria admitido a inversão do 
ônus da prova – em caso no qual Prefeito Municipal teria nomeado seus filhos 
para o exercício de cargo em comissão de assessor jurídico, mas não teria havido 
o desempenho das funções, com consequente enriquecimento ilícito e dano ao 
erário – também com base na Súmula 07/STJ (impossibilidade de reexame de 

21	 BRASIL,	Superior	Tribunal	de	Justiça,	Rel.	Min.	Luiz	Fux,	1ª	T.,	 j.	em	13.03.2007,	DJ	
30.08.2007,	p.	216.
22	 BRASIL,	Superior	Tribunal	de	Justiça,	REsp	1689763/PB,	1ª	T.,	Rel.	Min.	Regina	Helena	
Costa,	j.	03.10.2019,	DJe	07.10.2019.
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fatos e de provas).
A tese da aplicação da regra da distribuição dinâmica das provas – prevista 

no art. 373, § 1º, do CPC – na ação civil pública por improbidade administrativa 
ainda não foi enfrentada e pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça. Porém, 
é responsabilidade da doutrina desenvolver técnicas processuais voltadas a 
melhor hermenêutica jurídica e ao aperfeiçoamento da jurisprudência e da 
legislação brasileiras. A tutela da probidade administrativa precisa ser levada a 
sério para que a República seja respeitada e todas as espécies de corrupção sejam 
prevenidas ou, quando configuradas, exemplarmente punidas. O respeito as leis 
e as decisões judiciais passa por uma profunda mudança cultural, cujo exemplo 
deve ser dado a partir dos agentes públicos. Com efeito, a vedação imposta pelo 
art. 17, § 19, da Lei 8.429/92, pela Lei 14.230/21 precisa passar pelo controle de 
constitucionalidade para não restar prejudicado o direito fundamental à tutela 
jurisdicional adequada e efetiva (art. 5º, inc. XXXV, CF).

6. O acordo de não persecução cível e a inversão do ônus 
da prova

O art. 17, § 1º, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92), com a 
redação conferida pela Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime), evoluiu para encerrar 
antiga discussão sobre a possibilidade de acordos no âmbito da improbidade 
administrativa. A Lei 14.230/21 regulamentou o acordo de não persecução cível 
no art. 17-B da Lei 8.429/92. A nova regra se insere em um amplo contexto de 
negociação no âmbito do direito público23.

Vários diplomas legislativos haviam contribuído para a adoção de soluções 
negociadas envolvendo o interesse público, como os que possibilitam a 
conciliação (art. 10, par. ún., da Lei 10.259/01 e art. 174 do CPC) e a mediação 
(art. 3º da Lei 13.140/15) em causas do Estado, a ausência de ajuizamento de 
execução fiscal de pequeno valor (art. 20 da Lei 10.522/02 e arts. 7º e 8º da 
Lei 12.514/11), a realização de acordos ou transações em juízo pela Advocacia-
Geral da União e pelos dirigentes máximos das empresas federais (art. 2º da 
Lei 9.469/97), a possibilidade de compromisso – extrajudicial ou judicial – para 
eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação 
do direito público (art. 26 da Lei de Introdução às Normas do Direito brasileiro – 
Decreto-lei 4.657/42) e a celebração de negócios jurídicos processuais no âmbito 
da atuação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, inclusive na cobrança 
administrativa ou judicial da dívida ativa da União (art. 19, § 13, da Lei 13.874/19 e 

23	 DINIZ,	 Cláudio	 Smirne;	 CAMBI,	 Eduardo.	 Solução	 extrajudicial	 de	 conflitos	 na	
proteção	do	patrimônio	público	e	da	probidade	administrativa.	Revista	dos	 tribunais,	 vol.	
994,	agosto/2018,	p.	49-69.
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Portaria do Ministério da Economia/Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nº 
11.956/19).

No bojo do acordo de não persecução cível (art. 17-B da Lei 8.429/92), é 
possível a celebração de negócios jurídicos processuais (arts. 190/CPC e 15-17 da 
Resolução CNMP 118/2014), inclusive com a possibilidade de inversão do ônus da 
prova (art. 373, § 3º, CPC).

A regra do art. 17-B é autoaplicável, na medida que traça os principais 
contornos do instituto, sem prejuízo da matéria ser melhor regulamentada no 
âmbito do Ministério Público.

Mesmo antes do advento da Lei 14.230/21, o Ministério Público de São 
Paulo, por exemplo, no art. 5º, inc. V, da Resolução 1.193/2020 já afirmava que 
o instrumento que formalizasse o acordo deveria conter, obrigatoriamente, a 
assunção por parte do pactuante da responsabilidade pelo ato ilícito praticado. Tal 
redação é complementada pelo inc. VI, do mesmo artigo, que exige o compromisso 
do pactuante, quando for o caso, de colaborar com as investigações e promover 
a identificação de outros agentes, partícipes, beneficiários, localização de bens 
e valores e produção de outras provas, durante o inquérito civil ou o processo 
judicial. Em 04 de setembro de 2020, Grupo de Trabalho sobre Acordo de Não 
Persecução Cível editou 22 (vinte e dois) enunciados sobre o tema. Para os fins 
aqui propostos, destaca-se, exemplificativamente: i) o Enunciado 1 (“O acordo 
de não persecução cível é negócio jurídico-processual, por meio do qual se 
negocia o processo, mediante o reconhecimento do fato (...)”); ii) o Enunciado 
2 (“A revogação da vedação contida no artigo 17, § 1º, da Lei 8.429/92 autoriza a 
aplicação, no âmbito da improbidade administrativa, de acordos de colaboração, 
a exemplo do acordo de leniência e do acordo de colaboração premiada, para o 
fim de obtenção de provas, nos termos do que estabelecem a Lei 12.846/2013 
e a Lei 12.850/2013, respectivamente”); iii) Enunciado 3 (“Embora o acordo de 
não persecução cível não se confunda com o acordo de colaboração premiada 
ou com o acordo de leniência, é possível, dentre as condições pactuadas no 
acordo de não persecução cível, incluir cláusulas de colaboração para obtenção 
de informações e elementos de prova relativamente a outros investigados ou a 
outros fatos, no mesmo procedimento investigatório”).

Vale destacar, também, a Resolução 01/2020 do Ministério Público de 
Pernambuco que, no seu art. 2º, deixou claro que o acordo de não persecução 
cível poderá ser celebrado na fase extrajudicial ou no curso da ação de 
improbidade administrativa, com as pessoas físicas ou jurídicas, investigadas 
ou demandadas pela prática dos atos de improbidade administrativa, que 
colaborarem efetivamente com as investigações, procedimento extrajudicial ou 
processo judicial. Dentre as finalidades deste acordo está a identificação dos 
demais envolvidos, quando houver (art. 2º, inc. III) e a obtenção de meio de prova 
de ato de improbidade administrativa, desde que o beneficiado pela composição 
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colabore de forma efetiva com o resultado das investigações ou do processo 
judicial (art. 2º, inc. IV).

Ora, se a confissão e o auxílio na obtenção das provas é uma condição para 
a celebração do acordo de não persecução cível, que pode ser realizado tanto na 
fase extrajudicial quanto judicial, não há mais razão para impedir a inversão do 
ônus da prova pela vontade das partes (negócio jurídico processual; exegese do 
art. 373, § 3º, CPC), não obstante o disposto no art. 17, § 19, da Lei 8.429/92, com 
a redação atribuída pela Lei 14.230/21.

Portanto, havendo livre manifestação e não estando uma das partes em 
manifesta situação de vulnerabilidade, isto é, quando a inversão não trouxer um 
ônus da prova impossível ou excessivamente difícil (exegese do art. 190, par. ún., 
do CPC), caberá ao Estado-juiz aceitar a cláusula processual, com a modificação 
do onus probandi, como válida.

A identificação de direitos fundamentais como disponíveis prima facie 
ou, ao menos, o reconhecimento do relativismo conceitual que reveste o 
tema da indisponibilidade dos direitos permite romper um certo paternalismo 
presente no sistema de justiça brasileiro que, baseado na presunção quanto a 
hipossuficiência e a incapacidade de manifestação volitiva, mais escraviza do 
que liberta, distanciando-se da real e livre intenção dos titulares dos direitos em 
exercê-los, abdicá-los ou negociá-los24.

Seguindo esse raciocínio, tampouco faz sentido argumentar que não se 
pode inverter o ônus da prova, com fundamento no art. 373, § 1º, do CPC, por se 
tratar de direito indisponível da parte. Superado esse argumento, que norteava 
a redação original contida no art. 17, § 1º, da Lei 8.429/92, devem-se analisar os 
requisitos necessários para a inversão judicial do ônus da prova na ação civil 
pública por improbidade administrativa.

7. Aspectos processuais para a inversão do ônus da prova

Nos termos do art. 373, § 1º, do CPC, o juiz pode modificar o onus probandi, 
quando estiver diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade 
ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do art. 373, incs. I e 
II, do CPC, sendo maior a facilidade de obtenção da prova em contrário25.

24	 VENTURI,	Elton.	Transação	em	direitos	indisponíveis?	Revista	de	processo,	vol.	251,	
jan.	2016,	p. 391-426;	CAMBI,	Eduardo;	DOTTI,	Rogéria;	PINHEIRO,	Paulo	Eduardo	d´Arce;	
MARTINS,	 Sandro	 Gilbert;	 KOZIKOSKI,	 Sandro	 Marcelo.	 Curso	 de	 direito	 processual	 civil	
completo.	2ª	ed.	São	Paulo:	RT,	2019.	p.	451-452.
25	 “Para	as	 situações	 faticamente	complexas	 insuscetíveis	de	prévia	 catalogação	pelo	
direito	positivo,	a	 lei,	a	doutrina	e	a	 jurisprudência	passaram	a	excepcionar	a	distribuição	
estática	do	ônus	da	prova,	criando	e	aplicando	 regras	de	distribuição	diferentes	daquelas	
estabelecidas	em	lei,	contexto	em	que	surge	a	regra	de	inversão	do	ônus	da	prova	prevista	
no	art.	6º,	VIII,	do	CDC,	e	a	teoria	da	distribuição	dinâmica	do	ônus	da	prova,	reiteradamente	
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Voltando ao exemplo acima examinado, diante de ato de improbidade 
administrativa por enriquecimento ilícito, por ter o agente público obtido 
vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, 
emprego ou atividade (art. 9º, inc. VII, Lei 8.429/92), após o advento do CPC/2015, 
não há mais razão para deixar de inverter o ônus da prova, quando é mais fácil 
para o demandado evidenciar que não houve enriquecimento sem causa.

Note-se, contudo, que a decisão precisa ser fundamentada e não pode 
excluir a oportunidade  da parte se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

É, pois, indispensável estimular o diálogo processual, trazendo elementos 
seguros para a proteção do direito à probidade administrativa e à proteção ao 
patrimônio público.

A distribuição dinâmica ou a inversão do ônus da prova não deve ser realizada 
apenas na sentença para ampliar as oportunidades para que a parte que tem o 
ônus distribuído ou invertido conheça o objeto da prova, delimitado judicialmente, 
e comporte-se de acordo com ele ou possa impugná-lo (afirmando, v.g., que, para 
fins probatórios, a dificuldade para ele apresentada é igual ou semelhante a de 
quem alega o fato ou, ainda, que o adversário está em melhores condições de 
provar)26.

O momento adequado para a inversão judicial do ônus da prova é anterior 
à sentença. Tal parâmetro é um fator que assegura maior segurança para as 
partes, porque dissemina, nos litigantes, a consciência dos riscos que correm, 
caso não venham a desincumbi-lo, bem como eleva o patamar de legitimação às 
decisões judiciais.

Reduz-se os riscos de arbítrio, porque a decisão judicial, ao proceder a 
distribuição dinâmica, deve ser, rigorosamente, motivada (art. 93, inc. IX, CF e 
arts. 11, caput, e 373, § 1º, CPC).

A facilitação da atividade probatória deve ocorrer na decisão saneadora (art. 
357, inc. III, CPC), para que nenhuma das partes seja surpreendida, porque, sendo 
bem conhecidos os ônus de cada litigante, permite-se clareza nas suas atuações 
subsequentes27. A parte que se sentir prejudicada, com a redistribuição do ônus 

aplicada	por	esta	Corte	mesmo	antes	de	 ser	 integrada	ao	direito	positivo,	 tendo	ambas	 -	
inversão	e	distribuição	dinâmica	-	a	característica	de	permitir	a	modificação	judicial	do	ônus	
da	prova	(modificação	ope	judicis)”	(BRASIL,	Superior	Tribunal	de	Justiça.	REsp	1729110/CE,	
3ª	T.,	Rel.	Min.	Nancy	Andrighi,	julgado	em	02/04/2019,	DJe	04/04/2019).
26	 CAMBI,	Eduardo.	Teoria	das	cargas	probatórias	dinâmicas	(distribuição	dinâmica	do	
ônus	da	prova).	Revista	de	processo,	vol.	246,	ago.	2015,	p.	85-111.
27	 “Desde	la	apertura	de	la	causa,	estando	presentes	ambas	partes,	serán	interrogados	
acerca	de	la	naturaleza	de	las	pruebas	de	que	intentan	valerse.	Esto	constituye	un	preliminar	
indispensable	a	todo	buen	procedimiento.	Bien	conocida	desde	el	principio	la	condición	de	
las	pruebas,	 se	produce	 la	claridad	de	 las	actuaciones	subsiguientes”	 (BENTHAM,	 Jeremy.	
Tratado	de	las	pruebas	judiciales.	Vol.	II.	Tradução	de	Manuel	Ossorio	Florit.	Buenos	Aires:	
Ediciones	Jurídicas	Europa-América,	1971.	p.	144).
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da prova, pode interpor agravo de instrumento (art. 1.015, inc. XI, CPC)28.
A técnica da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, CPC) não 

prejudica o exercício das garantias constitucionais do devido processo legal, do 
contraditório e da ampla defesa, os quais incluem o direito à produção da prova 
contrária.

A exegese do art. 373, § 1º, do CPC está assentada em três argumentos 
fundamentais:

 i) pressupõe uma visão cooperatória e publicista do processo civil; 
ii) busca promover a igualdade, em sentido material, das partes; 
iii) fundamenta-se nos deveres de lealdade e de colaboração dos litigantes 

no processo civil.
A facilidade da demonstração da prova, em razão desses argumentos de 

ordem técnica, promove, adequadamente, a isonomia entre as partes (art. 139, 
inc. I, CPC), bem como ressalta o princípio da solidariedade, presente, no sistema 
processual, expressamente no art. 6º do CPC, e, implicitamente, no dever dos 
litigantes contribuírem com a descoberta da verdade (arts. 77, inc. I, e 378, CPC), 
na exigência da litigância de boa-fé (v.g., arts. 5º, 77, 142 e 311, inc. I, CPC) e no 
dever de prevenir ou reprimir atos contrários à dignidade da justiça (art. 139, inc. 
III, CPC).

A preocupação com a colaboração e com o diálogo processuais deve estar 
presente durante todo o processo. Não se impõe somente na fase decisória. 
Quer-se com isso inibir decisões surpresas, que contrariam as garantias 
constitucionais da ampla defesa e do contraditório, e indicar a preocupação com 
a distribuição da carga probatória a partir da ampla defesa do demandado. Logo, 
a organização da atividade probatória (quais são os fatos controvertidos, a quem 
cabe demonstrar tais fatos e quais os meios probatórios serão utilizados) deve 
ser realizada, preferencialmente, na decisão ordinatória (“saneadora”), anterior à 
fase instrutória (art. 357, inc. III, CPC).

Saliente-se que seria um grande equívoco introduzir a distribuição 
dinâmica da carga probatória no art. 373, § 1º, do CPC, com base nos princípios 
da isonomia e da solidariedade, mas percebê-lo como um critério de julgamento, 

28	 “3	-	É	cabível	o	agravo	de	instrumento	nas	hipóteses	de	distribuição	judicial	do	ônus	
da	prova,	seja	nas	situações	em	que	há	inversão	autorizada	pelo	legislador	(p.	ex.,	art.	6º,	VIII,	
do	CDC,	combinado	com	art.	373,	§1º,	primeira	parte,	do	CPC/15),	seja	com	base	na	cláusula	
aberta	 de	 distribuição	 dinâmica	 do	 art.	 373,	 §1º,	 segunda	 parte,	 do	 CPC/15,	 tratando-
se	de	 regras	de	 instrução	 com	as	quais	o	 julgador	deve	 se	preocupar	na	 fase	 instrutória.	
Precedente.	4	-	A	partir	do	exame	dos	arts.	1.015,	XI,	e	373,	§1º,	ambos	do	CPC/15,	as	decisões	
interlocutórias	que	deferem	e	também	as	decisões	que	indeferem	a	modificação	judicial	do	
ônus	da	prova	 são	 imediatamente	 recorríveis	por	 agravo	de	 instrumento,	 tendo	em	vista	
que	o	conteúdo	normativo	da	referida	hipótese	de	cabimento	-	“versar	sobre	redistribuição	
do	ônus	da	prova	nos	termos	do	art.	373,	§1º”	-	não	foi	objeto	de	limitação	pelo	legislador”	
(BRASIL,	 Superior	 Tribunal	 de	 Justiça.	 REsp	 1802025/RJ,	 Rel.	 Min.	 Nancy	 Andrighi,	 3ª	 T.,	
julgado	em	17/09/2019,	DJe	20/09/2019).
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a ser considerado pelo juiz somente no momento de sentenciar. Nessa forma 
de interpretação, a distribuição deixaria de ser isonômica e solidária na medida 
em que daria ensejo às decisões surpresas: a facilidade na produção da prova 
deve ser reconhecida antes da decisão para que a parte onerada tenha amplas 
condições de provar os fatos controvertidos, evitando que, a pretexto de tutelar o 
bem jurídico individual ou coletivo, retirem-se todas as oportunidades de defesa.

A distribuição dinâmica da carga probatória não deve ser arbitrária nem 
servir para prejulgar a causa, repassando a dificuldade do demandante para o 
demandado, quando este não está em melhores condições de provar. A liberdade 
do magistrado deve ser atrelada sempre à responsabilidade.

A decisão judicial, que distribui a carga da prova de forma diversa da 
estabelecida pelo legislador no art. 373, incs. I e II, do CPC, deve ser motivada, 
e levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, sem descurar 
de fatores culturais, sociais e econômicos, bem como princípios e valores 
contemporâneos. Percebe-se, pois, que a distribuição dinâmica do onus 
probandi amplia os poderes do juiz; torna-o um intérprete ativo e criativo, um 
case-manegement, um problem solver e um policy-maker, além de assumir, 
frequentemente, o papel de um law-maker29.

A carga (ou o ônus) da prova, assim distribuída, por consolidar uma visão 
amplamente solidarista do onus probandi, supera a visão individualista do processo 
civil clássico e, destarte, permite facilitar a tutela judicial dos bens coletivos e 
difusos, como a probidade administrativa e a defesa do patrimônio público30. 
Consequentemente, o art. 17, § 19, da Lei 8.429/92, com a redação atribuída pela 
Lei 14.230/21, fere o direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva 
(art. 5º, inc. XXXV, CF).

A aplicação da técnica da inversão do ônus da prova nas ações civis públicas 
de improbidade administrativa evita, quando é muito difícil para o demandante 

29	 “Come	sul	piano	dell’interpretazione	e	applicazione	del	diritto	il	giudice	assume	un	
ruolo	sempre	più	creativo	dei	problem-solver	e	di	policy-maker,	e	sempre	pìu	spesso	di	law-
maker,	cosi	sul	piano	extragiuridico	egli	non	può	che	definirsi	come	interprete	attivo	della	
cultura,	della	conscienza	sociale,	dei	princìpi	e	dei	valori	del	suo	tempo.	Naturalmente	ciò	non	
significa	recepire	nozioni	precostituite,	ma	analizzare	problemi,	compiere	scelte,	acquisire	e	
metabolizzare	conoscenze	spesso	incerte	e	complesse,	verificar	criticamente	il	fondamento	
e	la	validità	epistemica	delle	nozioni	e	dei	criteri	di	giudizio	forniti	dall’esperienza	e	del	senso	
comune.	 Per	 essere	 un	 buon	 interprete	 il	 giudice	 deve	 dunque	 essere	 consapevole	 della	
frammentazione	e	della	variabilità	delle	coordinate	conoscitive	e	valutative	che	ormai	sono	
i	tratti	dominanti	della	società	attuale.	La	sua	dote	essenziale	non	deve	essere	uma	passiva	
ortodossia	culturale,	o	la	supina	accettazione	di	ciò	che	viene	‘dal	di	fuori’	del	mono	conchiuso	
del	diritto,	ma	l’	assunzione	di	responsabilità	per	lê	proprie	scelte	nella	consapevolezza	che	
nulla	è	dato	più	a	priori,	e	che	anche	la	conoscenza	del	mondo	è	il	risultato	di	un	processo	di	
apprendimento	e	di	interpretazione	incerto,	faticoso,	complicato	e	mai	veramente	esaurito”	
(TARUFFO,	Michele.	Senso	comune,	esperienza	e	scienza	nel	ragionamento	del	giudice.	In:	
Sui	confini.	Scritti	sulla	giustizia	civile.	Bolonha:	Il	Mulino,	2002.	p.	154).
30	 MAGGIO,	 Marcelo	 Paulo.	 A	 técnica	 da	 inversão	 do	 ônus	 da	 prova:	 perspectiva	
instrumentalista	coletiva	e	individual.	Revista	de	processo,	vol.	245,	nov./2015,	p.	297-323.
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demonstrar a licitude ou a não lesividade do comportamento do demandado 
(maior dificuldade na produção da prova), a manutenção da situação como está 
(status quo), em prejuízo da proteção dos direitos difusos, coletivos ou individuais 
homogêneos ou de outros direitos, cuja prova para a parte contrária é de mais 
fácil demonstração, sem que retirar do suposto causador da ilicitude ou dos 
danos as amplas oportunidades de provar o contrário.

Há, contudo, limites materiais e formais para a aplicação da teoria da 
distribuição dinâmica do ônus da prova31, tais como: o litigante dinamicamente 
onerado deve se encontrar em posição privilegiada, em virtude do papel que 
desempenhou no fato gerador da controvérsia, por estar na posse da coisa ou 
instrumento probatório, ou por ser o único que dispõe da prova, se encontra 
em melhor posição de revelar a verdade (art. 373, § 1º, CPC); b) o ônus dinâmico 
não pode ser aplicado simplesmente para compensar a inércia ou a inatividade 
processual do litigante inicialmente onerado, mas única e tão somente para evitar 
a formação da probatio diabolica diante da impossibilidade material que recai 
sobre uma das partes, à luz da natureza do fato e do direito material a ser tutelado: 
o importante é que com a dinamização do ônus da prova não se consagre uma 
probatio diabolica reversa (art. 373, § 2º, CPC); c) como já ressaltado, a decisão 
que aplica o art. 373, § 1º, deve ser fundamentada, sob pena de ser nula (arts. 93, 
inc. IX, CF, e 11, caput, CPC), e não pode se dar na sentença, para não retirar a 
oportunidade da parte de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído, sob pena 
de violar a garantia constitucional do contraditório, não dando chances às partes 
a produção da prova contrária.

Se o magistrado pretender dinamizar o ônus da prova, deverá, previamente, 
intimar as partes a respeito, fundamentando a decisão, para que não se promova 
a retroatividade oculta, com prejuízo do princípio da segurança jurídica.

8. Considerações Finais

Portanto, a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova é legítima, 
perante o direito brasileiro, quando a distribuição estática, contida no art. 373, 
incs. I e II, do CPC, redundar em probatio diabólica. A não inversão do ônus da 
prova, quando presentes os requisitos do art. 373, § 1º, do CPC caracteriza uma 
vedação oculta de acesso efetivo ao Poder Judiciário, o que torna inútil à ação 
judiciária na tutela dos direitos materiais32.

31	 KNIJNIK,	 Danilo.	 As	 (perigosíssimas)	 doutrinas	 do	 “ônus	 dinâmico	 da	 prova”	 e	 da	
“situação	de	senso”	comum	como	instrumentos	para	assegurar	o	acesso	à	justiça	e	superar	
a	probatio	diabólica.	 In:	Processo	e	Constituição.	Coord.	Nelson	Nery	Jr.,	Luiz	Fux	e	Teresa	
Arruda	Alvim.	São	Paulo:	RT,	2006.	p.	947-8.
32	 Idem,	p.	950.
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Essa conclusão se aplica ao microssistema da tutela coletiva e, 
especificamente, ao procedimento da ação civil pública por improbidade 
administrativa, quando diante de peculiaridades da causa, foi impossível ou 
excessivamente difícil para o Ministério Público demonstrar o ato de improbidade 
administrativa, ou quando a parte contrária tiver mais facilidade para comprovar 
o fato contrário.

Evidenciado a partir de indícios e presunções a prática do ato de improbidade 
administrativa, caberá ao magistrado a inversão do ônus da prova, em decisão 
fundamentada, com a salvaguarda do amplo exercício do direito à prova pelo 
demandado na ação civil pública.

Diante disto, o art. 17, § 19, da Lei 8.429/92, com a redação atribuída pela 
Lei 14.230/21, fere o direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva 
(art. 5º, inc. XXXV, CF), com prejuízo para a defesa republicana do patrimônio 
público e para a probidade administrativa.
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Resumo

A Lei de Improbidade Administrativa – LIA ingressou no ordenamento 
jurídico brasileiro no ano de 1992 e com sua entrada em vigor surgiu a crença 
de que o País conseguiria, de uma vez por todas, avançar expressivamente no 
enfrentamento efetivo dos atos de corrupção. Passados 30 anos, percebe-se que 
foram diversos e frequentes os movimentos direcionados ao enfraquecimento 
desse importante instrumento normativo, bem como foram constantes as 
controvérsias jurídicas a respeito de temas com ele diretamente relacionados, 
como questões afetas à definição da competência jurisdicional e ao conflito de 
atribuições entre os órgãos do Ministério Público. Nesse cenário, o presente 
artigo aborda, de forma panorâmica, aspectos atinentes a essas temáticas, 
objetivando estimular reflexões sobre novas possibilidades de aprimoramento 
da atuação das instituições na prevenção e no combate à prática de atos de 
corrupção.    
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Introdução

1. Contextualização: da edição da Lei de Improbidade 
Administrativa à busca por sua flexibilização

O Brasil é um campo fértil de experiências jurídicas e vem demonstrando, 
nas três décadas de vigência da Constituição Federal, uma instabilidade nesse 
âmbito decorrente, em parte, da falta de um sistema sólido de precedentes que 
estabeleça uma cultura que fortaleça a tão almejada segurança jurídica.

A lei de improbidade administrativa (LIA), lei 8.429/19923, é exemplo dessa 
instabilidade. Referido diploma nasceu em um momento político turbulento, 
praticamente no mesmo contexto histórico de um processo de “impeachment” 
do então Presidente da República a quem se imputava a prática de atos de 
corrupção. Curiosamente o referido chefe do Poder Executivo Federal possuía 
um firme discurso de combate aos desmandos administrativos (uma das 
maiores chagas do Brasil) e, inclusive, a lei de improbidade administrativa leva 
sua assinatura, sendo publicada no Diário Oficial da União em 3 de junho de 1992.

O mencionado instrumento legal nasce com um forte propósito e 
contundente viés sancionador, a fortalecer o discurso presidencial e os 
anseios da sociedade brasileira de intensificação do combate à corrupção. Não 
obstante a intenção inicial do legislador, a lei 14.230/2021 introduziu diversas e 
questionáveis mudanças no referido instrumento normativo.

Constava na ementa original da Lei: “Dispõe sobre as sanções aplicáveis 
aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de 
mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou 
fundacional e dá outras providências.”

Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, já no seu início, indicava que 
o seu ingresso no ordenamento jurídico objetivava estabelecer punições a 
agentes públicos que cometessem atos de improbidade administrativa. Este 
viés preponderantemente punitivo era bem explicitado também no art. 1º:

Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer 
agente público, servidor ou não, contra a administração 
direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de 

3	 BRASIL.	 Lei	 nº	 8.429,	 de	 2	 de	 junho	 de	 1992.	 Dispõe	 sobre	 as	 sanções	 aplicáveis	
aos	agentes	públicos	nos	casos	de	enriquecimento	 ilícito	no	exercício	de	mandato,	cargo,	
emprego	 ou	 função	 na	 administração	 pública	 direta,	 indireta	 ou	 fundacional	 e	 dá	 outras	
providências.	Portal	da	Legislação,	Brasília,	1992.	Disponível	em:	<http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/leis/l8429.htm>.	Acesso	em:	20	dez.	2020.
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Território, de empresa incorporada ao patrimônio público 
ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja 
concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento 
do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na 
forma desta lei.

Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades 
desta lei os atos de improbidade praticados contra o 
patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício 
ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público bem 
como daquelas para cuja criação ou custeio o erário 
haja concorrido ou concorra com menos de cinqüenta 
por cento do patrimônio ou da receita anual, limitando-
se, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do 
ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. (sem grifo 
no original)

Com a vigência da lei, sua aplicação é, mais do que isso, seu alcance - 
momento em que começou a se dirigir contra agentes públicos do alto escalão 
e detentores de grandes parcelas do poder estatal – teve início uma série de 
infindáveis discussões jurídicas sobre o que realmente ela desejava e de que 
forma deveria ser aplicada, sobretudo em relação a determinadas autoridades.

Aliás, não é de hoje que o Estado Brasileiro sofre severas críticas - internas 
e externas - em razão de sua tradicional e já conhecida dificuldade em atribuir 
responsabilidades e impor penalidades a autores de atos desviantes, de modo 
que é possível dizer que o sistema jurídico brasileiro não possui, por si só, 
mecanismos suficientes para inibir a prática de ilicitudes de toda ordem. No 
caso da improbidade administrativa, esta máxima se repete. Ante o seu inicial 
e desejado alcance e intensidade, as discussões se instalaram no sentido de 
mitigar o rigor da lei, a fim de que fosse flexibilizada, tendo como supedâneo por 
vezes construções formuladas em outras áreas do direito.

Essa, aliás, é uma tendência que se segue ao longo dos anos, mormente 
por alterações legislativas e adoção de mecanismos político-institucionais que 
buscam alterar o viés punitivo da lei de improbidade.

Nessa perspectiva que, no ano de 2002, mais precisamente há menos de 
uma semana do seu fim (em 26/12/2002), foi publicada a lei 10.628/2002, que 
estabeleceu:

Art. 1º O art. 84 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro 
de 1941 – Código de Processo Penal, passa a vigorar com a 
seguinte redação:
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“Art. 84. A competência pela prerrogativa de função é 
do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de 
Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e Tribunais de 
Justiça dos Estados e do Distrito Federal, relativamente 
às pessoas que devam responder perante eles por crimes 
comuns e de responsabilidade.

§ 1o A competência especial por prerrogativa de função, 
relativa a atos administrativos do agente, prevalece ainda 
que o inquérito ou a ação judicial sejam iniciados após a 
cessação do exercício da função pública.  (Vide ADIN nº 
2.797-2)

§ 2o A ação de improbidade, de que trata a Lei no 8.429, 
de 2 de junho de 1992, será proposta perante o tribunal 
competente para processar e julgar criminalmente o 
funcionário ou autoridade na hipótese de prerrogativa de 
foro em razão do exercício de função pública, observado o 
disposto no § 1o." (Vide ADIN nº 2.797-2)

A referida lei, apesar de buscar alterar regras de competência, inseriu 
dispositivos no art. 84 do Código de Processo Penal, em clara deturpação 
dos objetivos da lei de improbidade administrativa, de modo a dificultar 
o processamento de ações de responsabilização em face de autoridades 
determinadas, criando, por norma infraconstitucional, o chamado foro especial 
por prerrogativa de função.

Os parágrafos primeiro e segundo do art. 84, com a nova redação, foram 
declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI 2.797-
2. O parágrafo segundo, em especial, na contramão do combate à corrupção, 
transferia para o Supremo Tribunal Federal a competência para ações específicas 
de improbidade, malgrado a Constituição Federal não o tenha feito. A decisão da 
Suprema Corte foi por maioria de votos:

DECISÃO: O TRIBUNAL, POR MAIORIA, JULGOU 
PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO 
RELATOR, PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE 
DA LEI Nº 10.628, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2002, QUE 
ACRESCEU OS §§ 1º E 2º AO ARTIGO 84 DO CÓDIGO DE 
PROCESSO PENAL, VENCIDOS OS SENHORES MINISTROS 
EROS GRAU, GILMAR MENDES E A PRESIDENTE. 
AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, NESTE JULGAMENTO, 
O SENHOR MINISTRO NELSON JOBIM (PRESIDENTE). 
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PRESIDIU O JULGAMENTO A SENHORA MINISTRA ELLEN 
GRACIE (VICE-PRESIDENTE). PLENÁRIO, 15.09.20054.

Esta foi claramente uma tentativa de diminuir o âmbito de aplicação da lei 
8.429/92, que, felizmente, foi expurgada do ordenamento jurídico por decisão da 
Suprema Corte.

O posicionamento atual do Supremo Tribunal Federal acerca da não incidência 
do foro especial para julgamento de ações de improbidade administrativa retrata 
o caráter republicano contido na Constituição Federal, bem como reforça o 
entendimento no sentido de que o referido foro por prerrogativa de função se 
consubstancia numa exceção, cuja ampliação por interpretação extensiva se 
mostra contrária ao ordenamento jurídico.

Esse movimento legislativo indicou de forma inconteste a vontade política 
de enfraquecer o espaço de incidência da LIA. O fato é que essa tendência, 
mencionada no início do artigo, parece se repetir também em outras áreas 
relacionadas com o combate à corrupção, como demonstra Marcelo Zenkner:

A maioria dos projetos que tramitam no Congresso 
Nacional Brasileiro sobre corrupção apenas propõe a 
expansão dos tipos penais ou a majoração das penas já 
previstas em lei. [...]

O foco principal, assim, em relação a qualquer tipo de 
crime, deve se estabelecer na criminalização secundária, 
ou seja, na razoável duração da investigação e do 
processo a partir do efetivo funcionamento do sistema 
de aplicação das leis (law enforcement), diminuindo-se 
as chamadas cifras negras a partir do aprimoramento 
da atuação da Polícia Judiciária, do Ministério Público e 
do Poder Judiciário, principalmente diante da péssima 
imagem que o sistema de justiça como um todo possui no 
enfrentamento das mazelas da corrupção, tanto no Brasil 
com em Portugal5.

4	 BRASIL.	 Supremo	 Tribunal	 Federal.	 Julgamento	 do	 Pleno.	 Ação	 direta	 de	
inconstitucionalidade	nº	2.797/DF.	Relator:	Min.	Sepúlveda	Pertence.	Redator	do	acórdão:	
Min.	Ayres	Britto.	Brasília,	 15	de	 setembro	de	2005.	Portal	 do	 Supremo	Tribunal	 Federal,	
Andamentos	do	processo,	15	set.	2005.	Disponível	em:	<http://portal.stf.jus.br/processos/
detalhe.asp?incidente=2082833>.	Acesso	em:	16	out.	2020.
5	 ZENKNER,	 Marcelo.	 Integridade	 governamental	 e	 empresarial:	 um	 espectro	 da	
repressão	e	da	prevenção	à	corrupção	no	Brasil	e	em	Portugal.	Belo	Horizonte:	Fórum,	2019.	
p.	202-203.
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A corrupção, como se sabe, traz sérias consequências ao adequado 
funcionamento do Estado Brasileiro. Neste ponto, Renato Jorge Brown Ribeiro6 
explica que:

A  corrupção representa  ônus insustentável para 
economias que buscam um patamar competitivo, 
aumentando muito o custo operacional de diversos países. 
Traduz-se como uma das mais perversas tipologias 
criminosas, por impedir a ruptura dos ciclos de pobreza; 
minar o esforço dos estados nacionais em produzir 
desenvolvimento econômico e social; e condenar amplos 
contingentes populacionais a condições de miséria.

Ao se reconhecer o fenômeno da corrupção (atrelado à improbidade) 
como um fator que integra a história do Estado Brasileiro e que colabora 
para a degradação social e política da nação, os movimentos em relação à 
lei de improbidade deveriam sempre caminhar no sentido de fortalecê-la, 
mas, infelizmente, não é o que ocorre. Tramitou, por exemplo, no Congresso 
Nacional, um projeto de reforma da lei de improbidade contemplando propostas 
que representam verdadeiro retrocesso no enfrentamento aos desmandos 
administrativos.

Atento a esse cenário, o Ministério Público, cumprindo com seu papel de 
defensor da sociedade, durante a tramitação do PL, se posicionou a respeito do 
tema, conforme se extrai da Nota Técnica emitida pelo Ministério Público Federal:

Uma das modificações propostas no texto substitutivo 
está na supressão da modalidade de improbidade 
administrativa de violação de princípios da Administração 
Pública, prevista no artigo 11 da lei. Segundo a nota 
técnica, trata-se de “um dos maiores retrocessos 
no combate à corrupção e na defesa da moralidade 
administrativa”. Com essa medida, segundo a análise 
da 5CCR, pretende-se que somente improbidades 
administrativas de enriquecimento ilícito e lesão ao erário 
sejam merecedoras de punição, relegando à impunidade 
diversas condutas graves7.  

6	 RIBEIRO,	Renato	 Jorge	Brown.	Possibilidades	de	 combate	à	 corrupção	pelo	estado	
burocrático/patrimonialista	 na	 América	 Latina	 em	 um	 contexto	 de	 cenário	 de	 sociedade	
informacional.	Revista	do	Tribunal	de	Contas	da	União,	Brasília,	v.	32,	n.	88,	p.	75-85,	abr./
jun.	2001.
7	 NOTA	técnica	aponta	retrocessos	ao	combate	à	corrupção	em	proposta	em	discussão	
na	Câmara.	Portal	do	Ministério	Público	Federal,	27	ago.	2020.	Disponível	em:	<http://www.
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Da mesma forma, o Conselho Nacional de Procuradores-Gerais e a 
Associação Nacional dos Membros do Ministério Público emitiram meticuloso 
posicionamento, solicitando, ao final, a abertura de um maior espaço dialogal no 
âmbito do parlamento com as instituições públicas e com a sociedade:

Os prejuízos que essas alterações podem causar ao 
sistema de combate à corrupção, acaso acatadas pelo 
parlamento, são incalculáveis e estão a exigir uma 
postura de reflexão e diálogo com a sociedade civil, em 
especial com as instituições diretamente envolvidas, a 
fim de que a decisão dessa Casa de Leis possa, realmente, 
corresponder aos anseios da sociedade que representa8.  

De qualquer sorte, o temor acima relatado em relação ao projeto de lei 
que pretendia enfraquecer a lei de improbidade virou realidade. Em outubro 
de 2021 entrou em vigor a lei 14.230/2021, que alterou significativamente a lei 
8.429/92, tanto na parte processual quanto na parte material. A nova lei isola o 
ato de improbidade, aproximando-o do direito puramente sancionador, retirando 
da parte processual a possibilidade de realização de diversos questionamentos 
jurídicos que antes eram efetuados por intermédio da “ação civil pública por ato 
de improbidade administrativa”. 

Ainda, há que se mencionar que o diploma legislativo alterador exige do 
operador jurídico requisitos muito mais rígidos para a caracterização de um 
ato de improbidade, além de ter criado diversos obstáculos processuais para a 
análise de mérito. Ou seja, as alterações, na prática, dificultam o enfrentamento 
jurídico dos atos de corrupção.

Identificado o problema da corrupção e a existência de uma lei de 
improbidade para seu combate e os ataques que a ela são constantemente 
direcionados, necessário que, de outro lado, seja fortalecida a atuação de uma 
das instituições que possui atribuição para a responsabilização das autoridades 
públicas desviantes, no caso, o Ministério Público. Em relação a esse ponto, 
destaca-se um trecho da tese de doutorado defendida e aprovada em 14/2/2020:

Extraindo-se dados da publicação oficial “Ministério 

mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/nota-tecnica-aponta-retrocessos-ao-combate-a-corrupcao-em-
proposta-em-discussao-na-camara>.	Acesso	em:	16	out.	2020.
8	 CNPG	 e	 CONAMP	 publicam	 nota	 técnica	 em	 que	 analisam	 projeto	 que	 pretende	
promover	 a	 reforma	 da	 Lei	 de	 Improbidade	 Administrativa.	 Portal	 do	Ministério	 Público	
do	 Paraná,	 4	 set.	 2020.	 Disponível	 em:	 <https://mppr.mp.br/2020/09/22942,11/CNPG-
e-CONAMP-publicam-nota-tecnica-em-que-analisam-projeto-que-pretende-promover-a-
reforma-da-Lei-de-Improbidade-Administrativa.html>.	Acesso	em:	30	out.	2020.
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Público: um retrato 2018”9, pode-se observar a atuação 
da instituição por todo o território nacional. No caso 
dos Ministérios Públicos Estaduais e Ministério 
Público do Distrito Federal e Territórios, em 2017, havia 
31.47610 procedimentos extrajudiciais (inquéritos civis 
e procedimentos preparatórios) em tramitação nas 
instituições, cujo tema versava sobre improbidade 
administrativa. Esse número correspondeu a 16,5% de 
toda a atuação extrajudicial no período. Ainda no ano 
de 2017, foram recebidos 84.84411 processos judiciais 
cíveis pelo Ministério Público (Estadual e Distrito Federal 
e Territórios), cujo tema dizia respeito à improbidade 
administrativa. Não obstante a atuação na área cível, na 
criminal, o tema corrupção ou correlato, como crimes de 
licitações não aparece em destaque entra os “10 principais 
assuntos processuais dos processos criminais recebidos 
por região. Ministério Público Estadual e do Distrito 
Federal e Territórios, 2017”12.

Nesse ponto, pode-se fazer uma relação entre os processos 
judiciais e as investigações, sejam elas do próprio Ministério 
Público ou das polícias, podendo-se concluir que, na esfera 
estadual, há uma falta de sintonia entre as instituições 
quando o tema é corrupção. Essa afirmação é corroborada 
pela estatística que mostra “os 10 principais assuntos 
processuais dos inquéritos policiais recebidos por região. 
Ministério Público Estadual e do Distrito Federal e 
Territórios, 2017”13, verificando-se que o tema corrupção 
não está entre os destacados.

Já, no Ministério Público Federal, em 2017, havia, 

9	 BRASIL.	 Conselho	 Nacional	 do	 Ministério	 Público.	 Ministério	 Público:	 um	 retrato	
2018.	Brasília,	2018.	v.	7.
10	 BRASIL.	 Conselho	 Nacional	 do	 Ministério	 Público.	 Ministério	 Público:	 um	 retrato	
2018.	Brasília,	2018.	v.	7.	p.	50.
11	 BRASIL.	 Conselho	 Nacional	 do	 Ministério	 Público.	 Ministério	 Público:	 um	 retrato	
2018.	Brasília,	2018.	v.	7.	p.	62.
12	 BRASIL.	 Conselho	 Nacional	 do	 Ministério	 Público.	 Ministério	 Público:	 um	 retrato	
2018.	Brasília,	2018.	v.	7.	p.	80.
13	 BRASIL.	 Conselho	 Nacional	 do	 Ministério	 Público.	 Ministério	 Público:	 um	 retrato	
2018.	Brasília,	2018.	v.	7.	p.	72.
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tramitando em sua estrutura, 15.47514 procedimentos 
extrajudiciais, entre inquéritos civis e procedimentos 
preparatórios, cujo tema era improbidade administrava. 
Esse número correspondia a 23,6% do total.

No campo processual cível, receberam-se, pelo Ministério 
Público Federal, em 2017, 35.49115 processos judiciais que 
versavam sobre improbidade administrativa16.  

Analisando os números apresentados, observa-se a grande quantidade de 
procedimentos instaurados no âmbito do Ministério Público que versam sobre 
o tema “improbidade administrativa”, de modo que é possível afirmar que a 
instituição atua em face do problema a plenos pulmões.

No caso do Ministério Público, defende-se que uma das formas de aprimorar 
o combate à improbidade administrativa seria melhorar sua logística de atuação. 
Algumas medidas de natureza processual e procedimental podem ser adotadas, 
de forma a otimizar a atuação institucional e evitar conflitos de competência e 
de atribuições, o que será abordado no tópico seguinte.

2. Da fixação da competência jurisdicional à apreciação dos 
conflitos de atribuições envolvendo a atuação ministerial 
em face dos atos de improbidade administrativa

Um ponto que também merece atenção quando se trata do fortalecimento da 
atuação do Ministério Público no âmbito dos procedimentos e ações judiciais que 
objetivam apurar/responsabilizar autores de atos de improbidade administrativa 
é a questão relacionada à competência e ao conflito de atribuições.

Como é sabido, para o ajuizamento de ações judiciais em geral, imprescindível 
se faz o estabelecimento correto da competência jurisdicional. Isso porque, 
conforme comando previsto no art. 5º, LIII, da Constituição Federal, ninguém 
pode ser processado ou condenado senão pela autoridade competente. 

No âmbito da ação de improbidade administrativa, verifica-se que inexiste 
previsão constitucional específica tratando da competência, que tampouco foi 

14	 BRASIL.	 Conselho	 Nacional	 do	 Ministério	 Público.	 Ministério	 Público:	 um	 retrato	
2018.	Brasília,	2018.	v.	7.	p.	209.
15	 BRASIL.	 Conselho	 Nacional	 do	 Ministério	 Público.	 Ministério	 Público:	 um	 retrato	
2018.	Brasília,	2018.	v.	7.	p.	215.
16	 ZIESEMER,	Henrique	da	Rosa.	A	corrupção	como	fenômeno	social	e	a	(in)eficiência	
dos	meios	de	controle:	uma	análise	das	consequências	e	reflexos	da	corrupção	no	Estado	
Brasileiro	a	partir	dos	meios	de	controle	político	e	jurídico.	2020.	Tese	(Doutorado	em	Ciência	
Jurídica)	–	Universidade	do	Vale	do	Itajaí,	Itajaí,	2020.
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alterada em razão da lei 14.230/2021. Apesar disso, pode-se afastar de plano a 
competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral17, na medida em que estas 
possuem esferas de atuação especializadas, voltadas ao processamento e ao 
julgamento de crimes militares e matérias eleitorais, respectivamente.

Em relação à Justiça do Trabalho, também defende-se a inexistência de 
competência para ação de improbidade administrativa, na medida que àquela 
compete o processamento de litígios que digam respeito eminentemente a 
relações de trabalho. Neste sentido, já decidiu o Tribunal Superior do Trabalho:

RECURSOS DE REVISTA DOS RÉUS. MATÉRIAS COMUNS 
- ANÁLISE CONJUNTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
DO TRABALHO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
A responsabilização do gestor público por atos de 
improbidade administrativa não é competência da Justiça 
do Trabalho, tal como preconiza o art. 114 da Constituição 
Federal, sobretudo porque atos de improbidade 
administrativa acarretam necessariamente sanções 
penais, civis e administrativas, nos termos do que dispõe 
a Lei nº 8.429/92. In casu, o objeto da ação civil pública 
é a legalidade e a moralidade do ato administrativo, 
emanada de agentes públicos, que é objeto de discussão 
judicial, e não a relação de emprego entre o empregado 
e a Administração Pública. Assim sendo, forçoso é convir 
que a Justiça do Trabalho não tem competência para 
processar e julgar o presente feito. Precedentes desta 
Corte. Recursos de revista conhecidos e providos.18

Percebe-se, assim, com as exclusões acima mencionadas, que as Justiças 
Estadual e Federal são o locus adequado para o ajuizamento de ações de 
improbidade administrativa. Na hipótese de o ato praticado atingir o patrimônio 
da União ou quando a causa tiver relação com a aplicação de verbas federais, 

17	 “Investigação	judicial.	Art.	22	da	Lei	Complementar	no	64/90.	Abuso	de	poder.	Utilização	
indevida	 dos	 meios	 de	 comunicação	 social.	 Jornal.	 Suplementos.	 Matérias.	 Publicidade	
institucional.	Entrevista.	Governador.	1.	Não	cabe	à	Justiça	Eleitoral	julgar	eventual	prática	de	
ato	de	improbidade	administrativa,	o	que	deve	ser	apurado	por	intermédio	de	ação	própria.”	
(BRASIL.	Tribunal	Superior	Eleitoral.	Recurso	ordinário	nº	725/GO.	Relator:	Min.	Luiz	Carlos	
Madeira.	Relator	para	o	acórdão:	Min.	Caputo	Bastos.	Brasília,	12	de	abril	de	2005.	Portal	
do	Tribunal	Superior	Eleitoral,	18	nov.	2005.	Disponível	em:	<https://sjur-servicos.tse.jus.br/
sjur-servicos/rest/download/pdf/24484>.	Acesso	em:	20	dez.	2020.)
18	 BRASIL.	 Tribunal	 Superior	do	Trabalho.	 Sexta	 Turma.	Recurso	de	 revista	nº	 90000-
08.2005.5.08.0104.	Relator:	Min.	Aloysio	Corrêa	da	Veiga.	Brasília,	21	de	outubro	de	2009.	
Portal	do	Tribunal	Superior	do	Trabalho,	6	nov.	2009.	Disponível	em:	<https://jurisprudencia-
backend.tst.jus.br/rest/documentos/47b543ae5ad12f42b094fc5abda94f3>.	 Acesso	 em:	 20	
dez.	2020.
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a competência será da Justiça Federal (art. 109, I, da CRFB/88). Nas demais 
hipóteses será da Justiça Estadual.

Deve-se observar, ainda, que “Compete à Justiça Federal processar e julgar 
prefeito municipal por desvio de verba sujeita a prestação de contas perante 
órgão federal” (Súmula nº 208, do Superior Tribunal de Justiça) e que “Compete 
à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e 
incorporada ao patrimônio municipal” (Súmula nº 209, do Superior Tribunal de 
Justiça).

No que tange à competência territorial, em razão da lei 14.230/2021, há 
regramento próprio na Lei 8.429/92. Desta forma, em razão do que dispõe o novel 
§4º-A, do art. 17:

Art. 17 […] § 4º-A  Ação a que se refere o caput deste artigo 
deverá ser proposta perante o foro do local onde ocorrer 
o dano ou da pessoa jurídica prejudicada. (incluído pela lei 
nº 14.230, de 2021) 

Desta forma, as ações de improbidade devem ser propostas no foro do local 
onde ocorrer o dano, ou da pessoa jurídica prejudicada. 

E a propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações 
posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo 
objeto, na forma no §5º do mesmo art. 17:

Art. 17 […] § 5º A propositura da ação a que se refere 
o caput deste artigo prevenirá a competência do juízo para 
todas as ações posteriormente intentadas que possuam a 
mesma causa de pedir ou o mesmo objeto.  (Redação dada 
pela Lei nº 14.230, de 2021) 

Defende-se, entretanto, que mesmo após a edição da lei 14.230/2021, a lei de 
improbidade administrativa continua a pertencer ao microssistema processual 
coletivo. Assim, a depender do caso, se o dano possuir natureza nacional ou 
regional, o foro competente será o da capital do estado.19 E se o local em que 

19	 “PROCESSUAL	 CIVIL	 E	 ADMINISTRATIVO.	 AGRAVO	 INTERNO	 NO	 AGRAVO	 EM	
RECURSO	 ESPECIAL.	 AÇÃO	 DE	 IMPROBIDADE	 ADMINISTRATIVA.	 COMPETÊNCIA	 PARA	 O	
PROCESSAMENTO	E	JULGAMENTO	DO	FEITO.	LOCAL	DO	DANO.	AFERIÇÃO.	PETIÇÃO	INICIAL.	
DANO	DE	NATUREZA	NACIONAL	OU	REGIONAL.	FORO	COMPETENTE.	CAPITAL	DO	ESTADO	
OU	DISTRITO	FEDERAL.	OPÇÃO	DO	AUTOR.	COMPETÊNCIA	DO	JUÍZO	DA	SEÇÃO	JUDICIÁRIA	
DO	ESTADO	DE	TOCANTINS	(PALMAS/TO).	AGRAVO	INTERNO	NÃO	PROVIDO,	DIVERGINDO	
DO	VOTO	DO	SR.	RELATOR.”	(BRASIL.	Superior	Tribunal	de	Justiça.	Primeira	Turma.	Agravo	
interno	no	agravo	em	recurso	especial	nº	758.361/TO.	Relator:	Min.	Napoleão	Nunes	Maia	
Filho.	Relator	para	o	acórdão:	Min.	Benedito	Gonçalves.	Brasília,	21	de	agosto	de	2018.	Portal	
do	Superior	Tribunal	de	Justiça,	18	set.	2018.	Disponível	em:	<https://scon.stj.jus.br/SCON/

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm
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o ato for praticado não for sede de vara da Justiça Federal, a competência 
será determinada pelo domicílio do réu, nos termos previstos no art. 109, §1º da 
CRFB/88. Isso porque a norma contida no art. 109, §1º da CRFB/88, que estabelece 
a atribuição de competência ao Juízo Estadual no caso de o foro competente 
para ações previdenciárias não ser sede de vara da Justiça Federal, não encontra 
ressonância nas previsões contidas na Lei nº 8.429/92,

Entende-se, ademais, que a referida previsão do art. 2º da Lei nº 7.347/85 
se aplica a todas as espécies de atos de improbidade (arts. 9º, 10 e 11 da Lei 
nº 8.429/92), mesmo se não houver a identificação da existência de um dano 
concreto.

Especificamente em relação à atuação do Ministério Público, em regra, há  
correspondência entre os critérios de fixação de competência e a definição das 
atribuições do parquet. Isso porque, caso o ato de improbidade administrativa 
atinja o patrimônio da União, caberá ao Ministério Público Federal instaurar 
e instruir a investigação cível respectiva; caso o dano ofenda o patrimônio do 
Estado ou do município, a atribuição será do Ministério Público Estadual.

Apesar do quanto pontuado, inexiste vedação para que o Ministério Público 
Federal ajuíze ação de improbidade perante a Justiça Estadual, na medida em 
que o art. 37, II, da Lei Complementar nº 75/1993, estabelece que aquele poderá 
atuar “nas causas de competência de quaisquer juízes e tribunais”. Ainda, o art. 
5º, §5º, da Lei nº 7.347/1985, possibilita a formação de um litisconsórcio entre os 
Ministérios Públicos para o ajuizamento da ação civil pública.

Pode ocorrer, ainda, o denominado conflito de atribuições entre os 
integrantes do Ministério Público, quando estes divergem em relação a quem 
deverá instaurar e conduzir determinada investigação relacionada à improbidade 
administrativa. A respeito, deve-se observar que, se já tiver sido ajuizada 
a correspondente ação de improbidade, não há que se falar em conflito de 
atribuições, mas sim em conflito de competência20.

Primeiramente, registra-se que a definição de um conflito de atribuições, 
positivo ou negativo, ocorrido no âmbito do mesmo Ministério Público estadual, 
é de atribuição do Procurador-Geral de Justiça, nos termos do art. 10, X, da Lei 

GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201501960755&dt_publicacao=18/09/2018>.	
Acesso	em:	20	dez.	2020.)
20	 “Conforme	 torrencial	 jurisprudência	 do	 Supremo	 Tribunal	 Federal,	 havendo	
pronunciamento	 dos	 membros	 do	Ministério	 Público	 e	 ulterior	 aquiescência	 dos	 órgãos	
jurisdicionais	 perante	 os	 quais	 atuem	 o	 caso	 será	 de	 conflito	 de	 competência,	 e	 não	 de	
atribuição.	 Do	 mesmo	 modo,	 ainda	 que,	 à	 míngua	 de	 pronunciamento	 de	 dois	 juízos	
distintos,	 não	 tenha	ocorrido	o	 conflito	de	 competência,	 não	mais	 será	possível	 falar	 em	
conflito	de	atribuições	quando	o	pronunciamento	do	Ministério	Público	 for	acolhido	pelo	
órgão	jurisdicional	junto	ao	qual	atua.”	(GARCIA,	Emerson.	Ministério	Público:	organização,	
atribuições	e	regime	jurídico.	4.	ed.	rev.,	ampl.	e	atual.	São	Paulo:	Saraiva:	2014.	p.	313.)
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nº 8.625/199321e das disposições previstas na Lei Orgânica respectiva (ex. v. 
previsão constante no art. 19, XIX da Lei Orgânica do Ministério Público do Paraná 
– Lei Complementar Estadual nº 85/199922).

Salienta-se que no âmbito interno de cada Ministério Público é possível 
que seja delegado, pelo Procurador-Geral de Justiça, a um órgão específico 
a ele diretamente vinculado, a atribuição para a resolução do conflito. A título 
de exemplo, verifica-se que no Ministério Público do Paraná essa atividade é 
exercida pelo Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos (art. 3º, II, 
do Regimento Interno da Subjur), com o apoio do Núcleo Criminal (art. 10, VIII, do 
Regimento Interno da Subjur) e do Núcleo Cível (art. 11, IV, do Regimento Interno 
da Subjur).

Será de atribuição do Procurador-Geral da República a decisão caso o 
conflito ocorra entre integrantes de ramos diferentes do Ministério Público da 
União (art. 26, VII da Lei Complementar nº 75/1993). Se o conflito envolver o mesmo 
ramo do Ministério Público da União, a atribuição será de órgãos específicos nos 
termos abaixo indicados:

a) Ministério Público Federal: Câmaras de Coordenação e Revisão 
do Ministério Público Federal (art. 62, VII, da Lei Complementar nº 
75/1993), com a possibilidade de a questão ser levada, mediante 
recurso, à apreciação do Procurador-Geral da República (art. 49, VIII, 
da Lei Complementar nº 75/1993);

b) Ministério Público do Distrito Federal e Territórios: Câmaras de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público do Distrito Federal e 
Territórios (art. 171, VIII, da Lei Complementar nº 75/1993), cabendo a 
interposição de recurso ao Procurador-Geral de Justiça respectivo 
(art. 159, VI, da Lei Complementar nº 75/1993);

c) Ministério Público do Trabalho: Câmaras de Coordenação e Revisão 
do Ministério Público do Trabalho (art. 103, VI, da Lei Complementar 
nº 75/1993), com a possibilidade de interposição de recurso ao 
Procurador-Geral do Trabalho (art. art. 91, VII, da Lei Complementar 
nº 75/1993);

d) Ministério Público Militar: Câmaras de Coordenação e Revisão 
do Ministério Público Militar (art. 136, VI, da Lei Complementar nº 
75/1993), sendo possível a interposição de recurso ao Procurador-
Geral de Justiça Militar (art. 124, VI, da Lei Complementar nº 75/1993).

E se houver um conflito de atribuições entre membros do Ministério Público 

21	 “Art.	10.	Compete	ao	Procurador-Geral	de	Justiça:	[…]	X	-	dirimir	conflitos	de	atribuições	
entre	membros	do	Ministério	Público,	designando	quem	deva	oficiar	no	feito”.
22	 “Art.	19.	Compete	ao	Procurador-Geral	de	Justiça:	XIX	-	dirimir	conflitos	de	atribuições	
entre	membros	do	Ministério	Público,	designando	quem	deva	oficiar	no	feito”.
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de Estados diversos ou entre integrantes do Ministério Federal e Estadual, a 
quem competirá decidir a respeito?

Prima facie, registra-se que não há previsão expressa na Constituição 
Federal tratando do tema. Em virtude dessa lacuna, coube ao Poder Judiciário 
identificar qual seria o locus adequado para resolução desses conflitos.

De início, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a competência para 
tanto seria do Superior Tribunal de Justiça, com base, por analogia, na disposição 
constante no art. 105, I, d, da CRFB/88, haja vista a existência de um virtual 
conflito de jurisdição entre as Justiças Federal e Estadual:

CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL E ESTADUAL. DENÚNCIA. 
FALSIFICAÇÃO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. 
INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. 1. Conflito de atribuições 
entre o Ministério Público Federal e o Estadual. Empresa 
privada. Falsificação de guias de recolhimento de 
contribuições previdenciárias devidas à autarquia federal. 
Apuração do fato delituoso. Dissenso quanto ao órgão 
do Parquet competente para apresentar denúncia. 2. A 
competência originária do Supremo Tribunal Federal, a 
que alude a letra “f” do inciso I do artigo 102 da Constituição, 
restringe-se aos conflitos de atribuições entre entes 
federados que possam, potencialmente, comprometer 
a harmonia do pacto federativo. Exegese restritiva do 
preceito ditada pela jurisprudência da Corte. Ausência, 
no caso concreto, de divergência capaz de promover o 
desequilíbrio do sistema federal. 3. Presença de virtual 
conflito de jurisdição entre os juízos federal e estadual 
perante os quais funcionam os órgãos do Parquet em 
dissensão. Interpretação analógica do artigo 105, I, “d”, da 
Carta da República, para fixar a competência do Superior 
Tribunal de Justiça a fim de que julgue a controvérsia. 
Conflito de atribuições não conhecido.23

No ano de 2005, o Supremo Tribunal Federal resolveu alterar seu próprio 
entendimento, agora fixando para si a competência para resolução dos conflitos 

23	 BRASIL.	 Supremo	 Tribunal	 Federal.	 Tribunal	 Pleno.	 Petição	 nº	 1.503/MG.	 Relator:		
Min.	 Maurício	 Corrêa.	 Brasília,	 3	 de	 outubro	 de	 2002.	 Portal	 do	 Supremo	 Tribunal	
Federal,	 14	 nov.	 2002.	 Disponível	 em:	 <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.
jsp?docTP=AC&docID=86345>.	Acesso	em:	20	dez.	2020.
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de atribuição, com espeque na disposição contida no art. 102, I, f, da CRFB/88,24 
conforme se extrai dos seguintes julgados:

COMPETÊNCIA - CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES - MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL VERSUS MINISTÉRIO PÚBLICO 
ESTADUAL. Compete ao Supremo a solução de conflito 
de atribuições a envolver o Ministério Público Federal e 
o Ministério Público Estadual. CONFLITO NEGATIVO DE 
ATRIBUIÇÕES - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL VERSUS 
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - ROUBO E DESCAMINHO. 
Define-se o conflito considerado o crime de que cuida 
o processo. A circunstância de, no roubo, tratar-se de 
mercadoria alvo de contrabando não desloca a atribuição, 
para denunciar, do Ministério Público Estadual para o 
Federal. (Pet 3528, Relator(a):   Min. MARCO AURÉLIO, 
Tribunal Pleno, julgado em 28/09/2005, DJ 03-03-2006 
PP-00071 EMENT VOL-02223-01 PP-00078 LEXSTF v. 28, 
n. 327, 2006, p. 165-175 RT v. 95, n. 849, 2006, p. 469-474)

EMENTAS: 1. COMPETÊNCIA. Atribuições do Ministério 
Público. Conflito negativo entre MP de dois Estados. 
Caracterização. Magistrados que se limitaram a remeter 
os autos a outro juízo a requerimento dos representantes 
do Ministério Público. Inexistência de decisões 
jurisdicionais. Oposição que se resolve em conflito 
entre órgãos de Estados diversos. Feito da competência 
do Supremo Tribunal Federal. Conflito conhecido. 
Precedentes. Inteligência e aplicação do art. 102, I, “f”, da 
CF. Compete ao Supremo Tribunal Federal dirimir conflito 
negativo de atribuição entre representantes do Ministério 
Público de Estados diversos. 2. COMPETÊNCIA CRIMINAL. 
Atribuições do Ministério Público. Ação penal. Formação 
de opinio delicti e apresentação de eventual denúncia. 
Delito teórico de receptação que, instantâneo, se 
consumou em órgão de trânsito do Estado de São Paulo. 
Matéria de atribuição do respectivo Ministério Público 
estadual. Conflito negativo de atribuição decidido nesse 

24	 “Art.	 102.	 Compete	 ao	 Supremo	 Tribunal	 Federal,	 precipuamente,	 a	 guarda	 da	
Constituição,	 cabendo-lhe:	 	 I	 -	 processar	 e	 julgar,	 originariamente:	 	 […]	 f)	 as	 causas	 e	 os	
conflitos	entre	a	União	e	os	Estados,	a	União	e	o	Distrito	Federal,	ou	entre	uns	e	outros,	
inclusive	as	respectivas	entidades	da	administração	indireta”.
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sentido. É da atribuição do Ministério Público do Estado 
em que, como crime instantâneo, se consumou teórica 
receptação, emitir a respeito opinio delicti, promovendo, 
ou não, ação penal.25

11 anos depois, no ano de 2016, o Supremo Tribunal Federal alterou uma vez 
mais o seu entendimento a respeito do assunto, atribuindo ao Procurador-Geral 
da República a responsabilidade pela decisão:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL 
ORIGINÁRIA. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE 
DIFERENTES ÓRGÃOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
AUSÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO QUALIFICADO A 
ATRAIR A COMPETÊNCIA DA CORTE PREVISTA NO ART. 
102, I, F, DA CONSTITUIÇÃO. QUESTÃO INTERNA CORPORIS. 
ATRIBUIÇÃO DO CHEFE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA 
UNIÃO. 1. A jurisprudência recente do Supremo Tribunal 
Federal, em revisita do tema, a partir do julgamento pelo 
Plenário das ACO’s 924 e 1394 e reafirmada ao julgamento 
da ACO 1567-QO, é no sentido de que o conflito de 
atribuições entre membros do Ministério Público, ainda 
que envolva membro de Ministério Público estadual, não 
tem magnitude hábil a configurar o conflito federativo 
qualificado atrativo da competência originária desta 
Suprema Corte para o seu julgamento. 2. A resolução de 
tais conflitos, ainda segundo o entendimento firmado 
pela Casa, cabe ao Chefe do Ministério Público da União, 
o Procurador-Geral da República. 3. Agravo Regimental 
conhecido e não provido.26

Esse novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal recebeu diversas 
críticas, principalmente pelo fato de estabelecer uma espécie de hierarquia entre 
o Ministério Público da União e os Ministérios Públicos estaduais, na medida em 

25	 BRASIL.	 Supremo	 Tribunal	 Federal.	 Tribunal	 Pleno.	 Petição	 nº	 3.631/SP.	 Relator:		
Min.	 Cezar	 Peluso.	 Brasília,	 6	 de	 dezembro	 de	 2007.	 Portal	 do	 Supremo	 Tribunal	
Federal,	 7	 mar.	 2008.	 Disponível	 em:	 <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.
jsp?docTP=AC&docID=513629>.	Acesso	em:	20	dez.	2020.
26	 BRASIL.	Supremo	Tribunal	Federal.	Primeira	Turma.	Agravo	regimental	na	ação	cível	
originária	 nº	 2.601/MG.	 Relatora:	 Min.	 Rosa	 Weber.	 Brasília,	 16	 de	 dezembro	 de	 2016.	
Portal	 do	 Supremo	Tribunal	 Federal,	 13	mar.	 2017.	Disponível	 em:	 <http://redir.stf.jus.br/
paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=12541861>.	Acesso	em:	20	dez.	2020.
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que o chefe daquela instituição passou a decidir qual unidade que deveria atuar 
em determinada investigação, o que representaria uma violação à autonomia e à 
independência das instituições. A respeito dessas críticas, precisas as lições de 
Emerson Garcia27:

Tratando-se de estruturas funcionalmente autônomas, 
é juridicamente insustentável a tese de que o conflito 
deveria ser solucionado por integrante de uma delas, o 
que terminaria por dar azo a uma espécie de subordinação 
institucional. Nessa perspectiva, sendo a federação a 
forma de Estado adotada no Brasil, não é admissível, 
como parece a alguns, que um órgão que atue no âmbito 
federal, como é o PGR, possa impor suas deliberações 
aos Ministérios Públicos dos Estados. A resolução 
dos conflitos de atribuições, em sede administrativa, 
pressupõe a existência de um escalonamento hierárquico 
entre a autoridade que irá solucioná-lo e aqueles que 
deverão acatar sua decisão, pressupondo que permitirá 
a eventual punição do recalcitrante e que se encontra 
ausente na hipótese. Assim, a interpretação extensiva e 
a analogia são inaptas a sustentar a aplicação do art. 26, 
VII, da Lei Complementar n. 75/1993 (“São atribuições do 
Procurador-Geral da República, como chefe do Ministério 
Público da União: (…) VII – dirimir conflitos de atribuições 
entre integrantes de ramos diferentes do Ministério 
Público da União;) na solução de conflitos dessa natureza.

Efetivamente, delegar ao Procurador-Geral da República o papel de 
responsável pela solução dos conflitos de atribuições entre o Ministério Público 
Federal e Estadual ou entre Ministérios Públicos estaduais, representa uma 
violação direta à independência das instituições ministeriais, já que estas não 
possuem nenhuma relação hierárquica entre si, mas somente campos de atuação 
distintos.

Em mais uma reviravolta em seu entendimento a respeito do tema, o 
Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual finalizada em 06 de junho de 2020, 
concluiu o julgamento da Ação Cível Originária nº 843, fixando o entendimento que 
a compete ao Conselho Nacional do Ministério Público a apreciação dos conflitos 
de atribuição. Referido posicionamento serviu de parâmetro para julgamento, 

27	 GARCIA,	Emerson.	Ministério	Público:	organização,	atribuições	e	regime	jurídico.	4.	
ed.	rev.,	ampl.	e	atual.	São	Paulo:	Saraiva:	2014.	p.	312-313.
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na sequência, das Petições nsº 4.891/DF, 5.091/SP e 5.756/SP, com a seguinte 
ementa28:

PETIÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 
COMPETÊNCIA DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO PARA DIRIMIR CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO 
ENTRE MINISTÉRIOS PÚBLICOS DIVERSOS. EXERCÍCIO 
DO CONTROLE DA LEGALIDADE DA ATUAÇÃO 
ADMINISTRATIVA. RESPEITO À INDEPENDÊNCIA 
FUNCIONAL. CF, ART. 130-A, § 2º, INCISOS I E II. 
INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. Incompetência originária do SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL para conhecer e dirimir conflito de atribuições 
entre membros de ramos diversos do Ministério Público. 
Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência 
de risco ao equilíbrio federativo. 2. Impossibilidade 
de encaminhamento do conflito de atribuição para o 
Procurador-Geral da República, enquanto autoridade 
competente, pois é parte interessada na solução da 
demanda administrativa, uma vez que acumula a Chefia 
do Ministério Público da União com a chefia de um de 
seus ramos, o Ministério Público Federal, nos termos 
da LC 75/1993. 3. Os membros do Ministério Público 
integram um só órgão sob a direção única de um só 
Procurador-Geral, ressalvando-se, porém, que só existem 
unidade e indivisibilidade dentro de cada Ministério 
Público, inexistindo qualquer relação de hierarquia 
entre o Ministério Público Federal e os dos Estados, 
entre o de um Estado e o de outro, ou entre os diversos 
ramos do Ministério Público da União. 4. EC 45/2004 e 
interpretação sistemática da Constituição Federal. A 
solução de conflitos de atribuições entre ramos diversos 
dos Ministérios Públicos pelo CNMP, nos termos do 
artigo 130-A, § 2º, e incisos I e II, da Constituição Federal 
e no exercício do controle da atuação administrativa do 
Parquet, é a mais adequada, pois reforça o mandamento 
constitucional que lhe atribuiu o controle da legalidade 

28	 BRASIL.	Supremo	Tribunal	Federal.	Tribunal	Pleno.	Petição	nº	5.091/SP.	Relator:	Min.	
Marco	Aurélio.	Relator	do	acórdão:	Min.	Alexandre	de	Moraes.	Brasília,	16	de	junho	de	2020.	
Portal	 do	 Supremo	 Tribunal	 Federal,	 6	 ago.	 2020.	 Disponível	 em:	 <http://redir.stf.jus.br/
paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=753393430>.	Acesso	em:	20	dez.	2020.
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das ações administrativas dos membros e órgãos dos 
diversos ramos ministeriais, sem ingressar ou ferir a 
independência funcional. 5. Não conhecimento da Ação 
e encaminhamento dos autos ao Conselho Nacional do 
Ministério Público para, nos termos do artigo 130-A, 
incisos I e II, da Constituição Federal, dirimir o conflito de 
atribuições.

Extrai-se do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, que acabou 
prevalecendo, a fundamentação no sentido da necessidade de preservação da 
autonomia e da independência dos Ministérios Públicos:

Não há, portanto, hierarquia entre o Ministério Público 
da União ou qualquer de seus ramos específicos e os 
Ministérios Públicos estaduais, aplicando-sê-lhes os 
princípios institucionais do Ministério Público, com 
destaque para os da unidade, da indivisibilidade e da 
independência funcional em cada uma das instituições, 
com a finalidade de garantir o pleno desempenho de suas 
atividades constitucionais, que passa pela defesa da 
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis. Dessa maneira, como 
já tive oportunidade de defender academicamente, “os 
membros do Ministério Público integram um só órgão sob 
a direção única de um só Procurador-Geral, ressalvando-
se, porém, que só existe unidade dentro de cada Ministério 
Público, inexistindo entre o Ministério Público Federal e 
os dos Estados, nem entre o de um Estado e o de outro, 
nem entre os diversos ramos do Ministério Público da 
União” (Constituição do Brasil Interpretada, 9. ed. Atlas, 
p. 1.604). Em outras palavras, o princípio da unidade não 
compromete a independência entre os vários Ministérios 
Públicos, cada qual chefiado por seu respectivo 
Procurador-Geral, que se posicionam no mesmo nível de 
hierarquia, devendo ser observadas as atribuições de cada 
qual. Com tal premissa, não parece ser mais adequado 
que, presente conflito de atribuição entre integrantes do 
Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal, 
o impasse acabe sendo resolvido monocraticamente por 
quem exerce a chefia de um deles, no caso o Procurador-
Geral da República. Ainda que de forma reflexa, estar-
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se-ia arranhando toda essa base principiológica em que 
estruturada a Instituição Ministério Público, conferindo-
se ao Procurador-Geral da República, neste caso, posição 
hierárquica superior aos demais Procuradores-Gerais; 
em contrariedade ao artigo 128 da CF. A interpretação 
sistemática da Constituição Federal, após a edição da EC 
45/2004, aponta como mais razoável e compatível com 
a própria estrutura orgânica da Instituição reconhecer 
no Conselho Nacional do Ministério Público a necessária 
atribuição para solucionar os conflitos de atribuição 
entre seus diversos ramos, pois, constitucionalmente, 
tem a missão precípua de realizar o controle de atuação 
administrativa e financeira do Ministério Público. Assim, 
no âmbito interno e administrativo, não tendo vinculação 
direta com qualquer dos ramos dos Ministérios Públicos 
dos entes federativos, mas sendo por eles composto, o 
CNMP possui isenção suficiente para definir, segundo 
as normas em que se estrutura a instituição, qual agente 
do Ministério Público tem aptidão para a condução de 
determinado inquérito civil, inclusive porque, nos termos 
do § 2º do art. 130-A, é sua competência o controle 
da atuação administrativa do Ministério Público e do 
cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, 
cabendo-lhe, inclusive, zelar pela autonomia funcional 
e administrativa do Ministério Público, bem como pela 
legalidade dos atos administrativos praticados por 
membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos 
Estados, entre eles, aqueles atos que deram ensejo ao 
conflito de atribuições. A interpretação sistemática dos 
preceitos constitucionais da Instituição, portanto, aponta 
a competência do Conselho Nacional do Ministério Público 
para dirimir essa modalidade de conflito de atribuição 
com fundamento no artigo 130-A, § 2º, e incisos I e II, da 
Constituição Federal. Com amparo nesses preceitos 
constitucionais, estaria o referido órgão colegiado, ao 
dirimir o conflito de atribuição, exercendo o controle 
da atuação administrativa do Ministério Público e, ao 
mesmo tempo, zelando pela autonomia funcional e 
independência da instituição. A solução de conflitos 
de atribuições entre ramos diversos dos Ministérios 
Públicos pelo CNMP é a mais adequada, pois reforça o 
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mandamento constitucional que lhe atribuiu o controle 
da legalidade das ações administrativas dos membros e 
órgãos dos diversos ramos ministeriais, sem ingressar ou 
ferir a independência funcional.

Assim, a partir do entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, caso, 
no âmbito de uma investigação que tenha por objeto apurar a prática de ato de 
improbidade administrativa (ou de qualquer outro tema), surja uma divergência 
acerca de qual Ministério Público deva conduzir o procedimento, a solução 
ocorrerá por intermédio de decisão proferida pelo Conselho Nacional do 
Ministério Público.

Para tanto, a fim de que seja possível ao CNMP absorver essa nova atribuição, 
o referido colegiado procedeu a alteração de seu Regimento Interno, prevendo, 
nos arts. 154-A a 152-H, o trâmite dos procedimentos que digam respeito aos 
conflitos de atribuições. 

Analisando o texto29, verifica-se que o conflito de atribuições é distribuído 
a um conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, que será o relator, 
a quem incumbirá o impulsionamento do feito até sua inclusão em pauta e 
deliberação pelo colegiado. 

A respeito, ousa-se apresentar proposta diversa, voltada à criação de uma 
nova comissão que possa fazer frente a essa complexa e volumosa atribuição: 
a “Comissão de Conflito de Atribuições”. Assim, no âmbito dessa nova comissão 
poderão ser designados membros colaboradores que irão compor turmas 
especializadas de acordo com a matéria (entre as quais uma específica para 
procedimentos que possuam como objeto a apuração de atos de improbidade 
administrativa), garantindo-se a representação em cada uma delas de integrantes 
de todos os ramos do Ministério Público. Essa configuração, imagina-se, 
possibilitará maior democratização e especialização das discussões, além de 
desonerar o plenário de uma atribuição cuja dimensão é expressiva.  

Salienta-se, ainda, que, a respeito do tema, a reforma da Lei de Improbidade 
Administrativa cometeu uma atecnia legislativa, na medida que o art. 17, §º19, em 
seu inciso III, prevê:

Art. 17, §19 […] II - o ajuizamento de mais de uma ação de 
improbidade administrativa pelo mesmo fato, competindo 
ao Conselho Nacional do Ministério Público dirimir 

29	 BRASIL.	Conselho	Nacional	do	Ministério	Público.	Proposta	de	emenda	regimental.	
Conselheiro:	 Oswaldo	 D’Albuquerque.	 Brasília,	 30	 de	 junho	 de	 2020.	 Portal	 do	 Conselho	
Nacional	 do	 Ministério	 Público,	 2020.	 Disponível	 em:	 <https://www.cnmp.mp.br/
portal/images/noticias/2020/junho/Proposta_de_emenda_regimental_-_conflito_de_
atribui%C3%A7%C3%B5es.pdf>.	Acesso	em:	25	nov.	2020.
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conflitos de atribuições entre membros de Ministérios 
Públicos distintos;  (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Percebe-se que a lei confunde “atribuição” com “competência”. Portanto, se 
mais de uma ação de improbidade for ajuizada em relação ao mesmo fato, é o 
conflito de competência que deve ser invocado, não cabendo ao CNMP, que detém 
apenas funções administrativas, a atribuição para solucionar a controvérsia.  

Enfim, percebe-se, por todos os aspectos abordados no presente ensaio, que 
não basta a lei de improbidade administrativa para um adequado enfrentamento 
da corrupção. Há que se estar atento aos diversos outros aspectos dinâmicos que 
com ela dialogam, como as interferências político-institucionais, a atuação do 
Congresso Nacional e as decisões judiciais atinentes à definição da competência 
jurisdicional e da atribuição ministerial e seus efeitos teórico-práticos.

3. Considerações Finais

A lei de improbidade administrativa se traduz em importante ferramenta 
voltada ao enfrentamento à corrupção. Contudo, para que tenha sua efetividade 
potencializada, faz-se necessária uma interpretação sólida que garanta mais 
segurança jurídica ao sistema judicial brasileiro, a fim de que possa atuar de 
forma firme e estruturada no enfrentamento dos desmandos administrativos. As 
sucessivas, voláteis e diferentes interpretações de uma lei que já possui 30 anos 
de existência, aliadas às várias propostas de reforma legislativa na intenção de 
flexibilizar o seu rigor, revela que o Estado Brasileiro ainda está longe de alcançar 
um patamar sustentável e sólido de controle da probidade administrativa.

A atuação integrada e multidisciplinar é uma das propostas mais eficazes 
para o combate à corrupção, envolvendo instrumentais técnicos de diversas 
áreas do conhecimento humano. Isso porque, a prática da referida ilicitude se 
reveste de características complexas, plurais, criativas, além de estar pulverizada 
e enraizada em diversos setores da sociedade, nos ambientes público e privado. 
Assim, o seu enfrentamento deve ser alinhado à prevenção, em especial com 
investimento em educação, de modo a modificar a ainda forte e presente cultura 
patrimonialista30 que há séculos está presente na história brasileira.

Não obstante as sugestões apontadas, é indispensável que 
permanentemente seja realizada uma reflexão profunda sobre os poderes do 
Estado e suas nuances, de modo a conferir às instituições ferramentas ágeis, 
eficientes, eficazes e capazes de investigar, apurar as responsabilidades e 

30	 A	propósito,	recomenda-se	a	leitura	da	obra:	FAORO,	Raymundo.	Os	donos	do	poder:	
formação	do	patronato	político	brasileiro.	5.	ed.	São	Paulo:	Globo,	2012.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm
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sancionar quem comete desvios relacionados à corrupção. Só desta forma será 
possível almejar a construção de um país melhor e mais justo para a presente e 
para as futuras gerações.
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ANÁLISES COMPORTAMENTAL E ECONÔMICA DAS PENAS NA (NOVA) 
LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Galtiênio da Cruz Paulino1

Resumo

O artigo em questão busca analisar as alterações das sanções previstas 
na Lei nº 8429/1992 realizadas pela Lei nº 14.230/2021, tendo como foco um 
estudo com base na Análise Econômica do Direito e na Análise Comportamental. 
Para tanto, será realizada uma breve explanação sobre os referidos ramos de 
análise do direito para, em seguida, verificar as consequências das alterações 
sancionatórias ocorridas que, a princípio, proporcionarão um contexto de 
incentivo de comportamentos desviantes.

Palavras-chave

Análise Econômica do Direito; Análise Comportamental. Sanções; 
Improbidade Administrativa.

Introdução

A Lei nº 14.230/2021 alterou de forma significativa a Lei nº 8429/1992, 
inclusive na parte que envolve as penas a serem aplicadas. A despeito do aumento 
da baliza máxima da sanção de suspensão dos direitos políticos, suprimiu-se o 
limite mínimo em abstrato da pena, passando-se a se entender que o patamar 
mínimo agora é de um dia.

No campo da dosimetria da pena, a retirada da baliza sancionatória mínima, 
em termos dogmáticos, atenta contra a isonomia e a pessoalidade da pena, pois 
coloca agentes que tenham violado a ordem jurídica em graus diversos no mesmo 
patamar inicial. É diferente quando há um patamar mínimo diferenciado, que 

1	 Procurador	 da	 República.	Membro	 Auxiliar	 na	 Assessoria	 Criminal	 do	 Procurador-
Geral	da	República	junto	ao	STJ	(2019/2022).	Ex-Procurador	da	Fazenda	Nacional.	Ex-Analista	
do	Ministério	Público	da	União.	Ex-Assistente	Jurídico	do	Tribunal	de	Contas	do	Estado	da	
Paraíba.	Orientador	Pedagógico	na	Escola	Superior	do	Ministério	Público	da	União	(ESMPU).	
Membro	Auxiliar	na	Secretária	da	Função	Penal	Originária	no	STF,	vinculado	ao	Gabinete	da	
Procuradora-Geral	da	República	(2018/2019).	Doutorando	em	Direito	pela	Universidade	do	
Porto	(Portugal).	Mestre	em	Direito	pela	Universidade	Católica	de	Brasília	em	parceria	com	a	
Escola	Superior	do	Ministério	Público	da	União	(2017).	Pós-graduado	em	Ciências	Criminais	
pela	 Universidade	 Anhanguera-Uniderp	 (Uniderp).	 Pós-graduado	 pela	 Escola	 Superior	 do	
Ministério	Público	da	União	(ESMPU).	Graduação	em	Direito	pela	Universidade	Federal	da	
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possibilita que o responsável por uma prática delitiva menos grave seja favorecido 
por um início de dosimetria de pena menor do que o patamar mínimo previsto em 
lei, em razão da incidência de circunstâncias que lhe sejam favoráveis.

Alteração parecida aconteceu com a pena de proibição de contratar e 
receber benefício ou incentivo do poder público. Antes, era um prazo único, agora 
passou a ter gradação, sem patamar mínimo e com o aumento da pena máxima.

Por outro lado, reduziu-se a pena de multa civil, assim como foram excluídas 
as sanções de perda da função pública e de suspensão dos direitos políticos 
previstas para os atos de improbidade administrativa que violem princípios, 
restando para esta modalidade as sanções de multa civil e proibição de contratar 
e receber incentivos ou benefícios do poder público. Essa redução sancionatória 
viola flagrantemente o art. 37, §4º da Constituição Federal (QUEIROZ, 2022), visto 
que o referido preceito estabelece um patamar mínimo sancionatório que deve 
ser previsto em abstrato para todos os atos de improbidade administrativa. 
Vejamos:

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. (BRASIL, 1988)     

Independente da discussão sobre a constitucionalidade das alterações, 
mostra-se importante aferir se as alterações possuem eficácia social, 
enquadrada como efetividade da norma (SILVA, 1982), ou seja, aplicabilidade 
da norma no plano dos fatos. A “efetividade, em suma, significa a realização do 
Direito, o desempenho concreto de sua função social.” (BARROSO, 2010, p. 221) 
Apresenta-se como “a materialização, no mundo dos fatos, dos preceitos legais 
e simboliza a aproximação, tão íntima quanto possível, entre o ‘dever-ser ‘e o ‘ser’ 
da realidade social.” (BARROSO, 2010, p. 221)

Uma das formas de se aferir a efetividade (eficácia social), de forma 
objetiva, de uma norma é por meio das análises econômica e comportamental, 
mecanismos que serão utilizados ao longo desse artigo para demonstrar que, 
por mais que tenha havido aumento no limite sancionatório da lei de improbidade 
administrativa, as alterações ocorridas diminuíram a efetividade sancionatória 
das sanções na referida lei.

Para tanto, serão feitas algumas considerações gerais sobre as análises 
econômica e comportamental, para ao final se analisar as alterações das sanções 
da lei de improbidade administrativa por meio das premissas desses ramos do 
conhecimento.
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1. Considerações gerais sobre a análise comportamental

A seleção do comportamento humano, com base na teoria da evolução das 
espécies pela seleção natural de Charles Darwin, passou a se utilizar de uma nova 
forma de explicação causal, denominada por Skinner (SKINNER, 2006; AGUIAR, 
2017) de seleção pelas consequências.

Por meio do modelo de análise de Skinner, o comportamento dos seres 
humanos e dos animais em geral é resultante do ambiente em que eles se 
encontram inseridos. O comportamento especificamente do ser humano 
é produto do ambiente social no qual ele está, o qual é constituído pelos 
comportamentos individuais de todos os seres humanos que o integram. 
(TODOROV, 2004; ALBERT, 2013, SKINNER, 2003;)

Para tanto, existem três níveis de seleção comportamental humana: 
filogenética, ontogenética e sociocultural. (AGUIAR, 2015). O primeiro nível, 
seleção filogenética, caracteriza-se pela seleção (sobrevivência e reprodução) 
de indivíduos que, nas mesmas condições de outros, têm características 
hereditárias que melhor se adequam à realidade posta, passando a deixar uma 
quantidade maior de descendentes. (BAUM, 2006) É uma seleção importante 
para a sobrevivência dos seres humanos.

A seleção comportamental ontogenética, importante para o estudo em 
questão, “[...] se refere à modelagem, manutenção ou extinção de padrões 
comportamentais durante o tempo de vida de um indivíduo [...]. (AGUIAR, 
2017, p. 22) O indivíduo vai adequar seu comportamento às circunstâncias do 
contexto em que se encontra, as quais são variáveis ao longo da sua vida. Na 
seara jurídica, o ser humano adota o comportamento que melhor se adequa ao 
conjunto normativo a que está submetido.

Essa seleção comportamental, a ontogenética, ocorre por meio do 
denominado condicionamento operante, (SKINNER, 2006; SKINNER, 2003) 
por meio da incidência de quatro variáveis: padrão comportamental operante, 
consequência reforçadora ou punitiva, contexto e estado motivacional. (AGUIAR, 
2017) A primeira variável é considerada dependente, conforme será demonstrado, 
sendo as demais independentes.

A seleção sociocultural, também relevante neste estudo, engloba as práticas 
culturais/sociais que geram um contexto de melhor adaptação dos indivíduos 
e da sociedade às contingências, permitindo a sobrevivência da respectiva 
coletividade. Para tanto, desenvolvem-se os denominados sistemas sociais 
(melhor explicados posteriormente). Os componentes das duas últimas etapas 
de seleção comportamental (ontogenética e sociocultural) serão descritos.

Por padrão comportamental operante, entende-se “uma relação funcional 
entre comportamento e ambiente circundante”, (AGUIAR, 2017, p. 33) que 
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inclui as ações que o integram, o contexto e as consequências que o reforçam 
positiva ou negativamente. Esse padrão comportamental, diferentemente do 
comportamento reflexo, é resultante da vontade do agente, influenciado pela 
incidência das outras três citadas variáveis. A depender da frequência com que 
ocorre o comportamento, há como prever sua futura prática, desde que nas 
mesmas circunstâncias.

Já a variável da consequência é reforçadora ou punitiva, podendo ser 
responsável pela frequência com que um comportamento se reproduzirá no 
futuro. A consequência, por sua vez, será reforçadora quando “fortalecer o 
comportamento que os produz”, aumentando a frequência do comportamento. Já 
as punições “tendem a suprimir (punir) o comportamento que os produz.” (BAUM, 
2006, p. 37) No momento que um reforço ou uma punição deixar de influenciar a 
prática de um comportamento de um indivíduo, haverá sua extinção.

Ambos, o reforço e a punição podem ser positivos e negativos, “conforme se 
refiram, respectivamente, ao acréscimo ou retirada de algum elemento (evento, 
objeto, estímulo) do ambiente do indivíduo cujo comportamento está relacionado 
a tal consequência.” (AGUIAR, 2017, p. 36)

O padrão comportamental operante é influenciado também pela variante 
independente “contexto”. No modelo de Skinner, a influência está no controle 
que o ambiente realiza sobre a maior ou menor probabilidade de que um padrão 
comportamental operante ocorra diante de um reforçador ou de uma punição. 
(ALBERT, 2013) Por meio dessa variante e das demais, há a busca do indivíduo 
pela adaptação de seu comportamento ao ambiente em que se encontra inserido.

A última variável a ser analisada é o estado motivacional, também 
independente, “que indica a probabilidade momentânea de ocorrência de 
um padrão comportamental operante em razão da alteração do valor de um 
reforçador positivo ou negativo, naquele dado momento.” (AGUIAR, 2017, p. 31)

Analisando-se os comportamentos em uma perspectiva social, conjuntura 
na qual o Direito se encontra inserido e atua, entende-se “como o comportamento 
de duas ou mais pessoas em relação a uma outra ou em conjunto em relação ao 
ambiente comum.” (SKINNER, 2003, p. 325) Nessa espécie de comportamento, 
pelo menos uma das variáveis de influência (contexto, motivação e consequências) 
resulta de um outro padrão comportamental humano (AGUIAR, 2015).

O comportamento social é considerado mais amplo e flexível do que os 
comportamentos que não dizem respeito a um ambiente social e pode gerar uma 
consequência diferente, em caso de ineficácia da conduta inicial. (SKINNER, 
2003, p. 327)

Um dos tipos de comportamentos sociais é o comportamento verbal, o 
qual não engloba apenas a fala, mas todas as formas de comunicação, como a 
regra, que interessa ao estudo do Direito. Para Baum, o comportamento verbal 
expressa-se pela comunicação. Porém, nem todos os tipos de comunicação são 
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espécies de comportamentos verbais, configurando-se apenas em razão de suas 
consequências, isto é, em um contexto que possa ser reforçado, diferentemente 
dos “padrões fixos de ação” que dependem apenas de antecedentes (estímulos-
sinal).” (BAUM, 2006, p. 135)

O reforço ou a punição em um comportamento verbal decorrem do 
comportamento do ouvinte. Já a motivação também é o resultado de uma privação 
que estimulou um comportamento anterior ou mesmo uma estimulação avessa 
que reforçou negativamente o comportamento. Contudo, um comportamento 
verbal também pode possuir como motivador outro comportamento verbal, 
sendo, em geral, uma “estimulação aversiva condicionada” (AGUIAR, 2017, p. 59). 

Uma das formas de manifestação do comportamento verbal, a escrita, 
bastante comum no âmbito jurídico, caracteriza-se pela ausência física do 
ouvinte e pela possibilidade de se direcionar a comunicação a mais de uma pessoa 
distantes no tempo e no espaço. O autor do texto busca estabelecer uma relação 
de controle em relação ao destinatário, que ocorrerá ou não, de maneira mais ou 
menos intensa, a depender da equivocidade dos termos usados, da motivação do 
leitor, do contexto e das consequências. Na seara jurídica, interessa a análise em 
face dos sistemas sociais.

Nos sistemas sociais, as variáveis que atuam no processo de seleção 
comportamental são resultantes de comportamentos humanos. Há um conjunto 
de comportamentos se influenciando mutuamente, responsáveis pela seleção 
dos padrões comportamentais e, concomitantemente, pela formação da 
conjuntura social.

Nesses sistemas, a consequência (reforçador ou punidor) condicionada 
generalizada tem grande relevância no processo de seleção comportamental. 
Um reforçador ou punidor será primário quando lhe for inerente a capacidade de 
reforçar ou de punir um comportamento, sem necessidade de um processo de 
aprendizado.

Já o reforçador ou punidor secundário é resultante de um processo por 
meio do qual o agente aprende que um determinado evento é um reforço ou 
uma punição a um padrão comportamental. Esse evento, em sua essência, não 
é reforçador ou punidor. O reforçador ou punidor condicionado é generalizado 
quando tiver o poder de reforço ou punição de mais de um reforçador ou punidor.

O Direito, como mecanismo de controle social do comportamento dos 
indivíduos, centra seu atuar nas sanções jurídicas, enquadradas, no âmbito 
da análise comportamental dos sistemas sociais, como a consequência 
condicionada generalizada que rege o sistema, resultante de regras (jurídicas).

As sanções jurídicas apresentam-se como o mecanismo utilizado pelo 
Direito para atingir o controle de comportamentos que não são aceitos pela 
sociedade. Por isso, “o Direito é essencialmente constituído por proibições.” É 
nesse contexto que as regras jurídicas exercem seu papel de evitar a prática dessas 
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condutas indesejadas por meio da “ameaça de sanção (consequência punitiva) ou 
na promessa de uma recompensa (consequência reforçadora).” (AGUIAR, 2017, p. 
102 Ambas, sanção e recompensa, são, em verdade, sanções/punições, pois a 
supressão de uma recompensa constitui, em sua essência, uma punição. Essas 
sanções, caso não sejam efetivamente aplicadas, resultarão na continuidade 
das práticas sociais indesejadas e na propagação desse comportamento pelos 
demais integrantes da sociedade. (GALEF, 2013, p. 128)

Outrossim, uma consequência social, para ser considerada realmente 
uma sanção jurídica (consequência condicionada socialmente generalizada do 
direito), não depende apenas da previsão em um diploma normativo. Depende, 
sim, de ser considerada verdadeiramente pelos destinatários da norma jurídica 
como uma punição e de sua aplicação ocorrer no mesmo momento da conduta 
indesejada.

A insuficiência da sanção, ineficaz no controle dos comportamentos 
socialmente indesejados, pode incentivar a prática dessa conduta, bem como 
redundar na “justiça com as próprias mãos”.

Por outro lado, a não aplicação de uma sanção realmente punitiva “leva à 
perda da efetividade motivacional aversiva da ameaça de aplicação de sanções 
[...]”  (AGUIAR, 2017, p. 110), acarretando a perda do poder dissuasório da punição, 
pois “[...] a punição a longo prazo pesa mais do que o reforço a curto prazo.” 
(BAUM, 2006, p. 221)

Além do aspecto negativo perante os demais membros da sociedade, 
consistente no desrespeito às normas que não são efetivamente aplicadas, há a 
tendência de os órgãos responsáveis pela punição sancionarem menos. É o que 
acontece, por exemplo, em situações de demora na incidência de uma sanção. 
Além de gerar um incentivo para os demais membros da sociedade praticarem 
a conduta perseguida e um sentimento de impunidade, a demora torna menos 
provável que o órgão julgador venha a punir o infrator, ante a distância entre o 
evento aversivo, que diminui o “ímpeto por justiça”, e o momento da punição.

Além da punição (sanção jurídica), como mecanismo de transmissão de 
comportamentos a serem observados pela sociedade, as regras jurídicas também 
exercem esse papel. No âmbito da análise comportamental, as regras não são 
os textos em si nem o significado que se extrai deles, mas os comportamentos 
verbais, muitas vezes delimitados e/ou descritos por escrito.

As regras, no âmbito jurídico, são mais abrangentes do que as normas 
jurídicas. Regras jurídicas, segundo Júlio Cesar de Aguiar, “são padrões 
comportamentais verbais cuja probabilidade de ocorrência depende da sua 
capacidade de alterar a frequência de ocorrência de determinado padrão 
comportamental no repertório de um indivíduo ou grupo de indivíduos.” (AGUIAR, 
2017, p. 133) Por meio dessas regras, mediante sanções, busca-se o controle de 
comportamentos que não são considerados adequados à manutenção da ordem 
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e ao desenvolvimento de uma sociedade. 
As leis e os atos normativos não se confundem com as regras. Eles não são 

comportamentos, mas decisões tomadas por uma esfera política. Eles também 
não criam regras, mas as aplicam, visto que regras são “sanções sociais não 
codificadas das quais a lei originou-se.” (SKINNER, 2006, p. 108) As leis, contudo, 
são essenciais para que as regras que as respaldam sejam aplicadas, em caso de 
violações à ordem posta.

Em um sistema jurídico, as leis constituem o mecanismo decisório adotado 
pelo sistema político, voltado para o controle de comportamentos socialmente 
desejados e indesejados (punindo-os para que não ocorram) em uma coletividade.

Diante dessas considerações sobre a análise comportamental, 
especialmente as relacionadas ao sistema jurídico, será realizado no tópico 3 
um estudo comportamental das possíveis consequências comportamentais 
individuais e coletivas das alterações das sanções previstas na lei de improbidade 
administrativa.

2. Considerações gerais sobre a Análise Econômica do 
Direito

Ao longo da história jurídica, o Direito foi analisado sob diversas concepções 
e, em sua evolução mais recente, chegou à referida AED. 

Uma das primeiras formas de análise do Direito foi desenvolvida pelo 
Jusnaturalismo, que enquadrou o Direito como detentor de uma dúplice natureza, 
parte decorrente do homem e parte da natureza. As discussões jurídicas se 
enveredaram pela concepção metafísica (leis da natureza) e pelas leis do homem. 
Os jusnaturalistas não diferenciavam o ser (perspectiva positiva) e o dever ser 
(concepção normativa). Afirmavam que todos os imbróglios jurídicos ocorriam 
conforme os valores, morais e éticos, dos atores sociais e dos intérpretes. (GICO 
JÚNIOR, 2010)

Outra maneira de se analisarem as normas jurídicas foi desenvolvida pelo 
juspositivismo, que separou o Direito, inerente ao jurista, da moral, bem como 
separou as discussões jurídicas das questões fáticas. Consagrou a separação 
entre a análise positiva do ser e a normativa do dever ser, atinente ao Direito.

O juspositivismo não reconhece o Direito Natural e separa o Direito, a moral e 
a política. O Direito é descrito como “um fato social, existente independentemente 
de ser justo, correto, completo ou de ter qualquer outro atributo metafísico”, 
(GICO JÚNIOR, 2010) e seu conteúdo é independente do conteúdo dos outros 
ramos do conhecimento.

Em contraposição ao juspositivismo, surgiu o Realismo Jurídico norte-
americano, defendendo a interdisciplinaridade entre o Direito e as demais 
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ciências, opondo-se ao formalismo (neutralidade) defendido por aquele. Aproxima 
o Direito da realidade social e, desse contexto, surgiu a AED. Nessa oportunidade, 
também se desenvolveu o neoconstitucionalismo, um movimento reativo ao 
juspositivismo. Por meio daquele, relata-se a incapacidade do juspositivismo de 
lidar com aspectos valorativos controversos. O Direito passa a ser visto sob uma 
nova perspectiva; abandona-se o simples trabalho de subsunção do fato à norma, 
adotando-se uma análise de compatibilidade entre os direitos em discussão, 
balanceando-se as normas-regras e as normas-princípio. (GICO JÚNIOR, 2010)

Contudo, o neoconstitucionalismo não dá relevância às consequências de 
uma lei ou mesmo de uma decisão judicial. Como pontua Ivo Gico Júnior, 

Não que ignorem a realidade social em suas considerações, 
tão-somente digo que seu foco tem sido elaborar 
justificativas teóricas e abstratas para a flexibilização da 
lei e sua compatibilização com princípios de conteúdo 
indeterminado, segundo algum critério de justiça, que 
se esforçam para criar e legitimar como racionais e não 
voluntaristas. (2010)

A AED se apresenta como uma maneira de se aferir as consequências 
das normas jurídicas em uma sociedade, (FRIEDMAN, 2000) concepção não 
desenvolvida pelas demais formas de análise do Direito. A AED utiliza as diversas 
ferramentas teóricas e empíricas da Economia para melhor compreender a 
realidade jurídica, contribuindo para seu desenvolvimento, proporcionando 
uma visão diversa da tradicionalmente adotada no campo jurídico e tendo 
como principal enfoque as consequências advindas do instituto/evento jurídico 
analisado. (GICO JÚNIOR, 2010; SALAMA, 2008; POSNER, 2007)

Através da AED é possível prever as consequências das decisões jurídicas, 
diferentemente da visão tradicional do Direito, que não possui uma teoria sobre o 
comportamento humano. (GICO JÚNIOR, 2010) A Economia auxilia a avaliação da 
eficiência das leis, das políticas públicas e, conforme acima exposto, proporciona 
uma teoria comportamental para prever a reação das pessoas às leis/normas 
jurídicas. (COOTER; ULEN, 2010).

A análise das normas pela Economia ocorrerá em três níveis. (FRIEDMAN, 
2000; MACKAAY; ROUSSEAU, 2015) No primeiro, são verificados os efeitos que 
resultarão da mudança de uma norma jurídica. Em seguida, observar-se-á se a 
nova norma é eficiente, concluindo-se sobre qual seria a regra desejável, a nova 
ou a em vigor.

A AED sustenta-se nos princípios da microeconomia (COOTER; ULEN, 
2010) que envolve as decisões tomadas por indivíduos e por pequenos grupos, 
buscando aferir a melhor maneira de alocar recursos escassos, ante várias 
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alternativas. Para os economistas, todo e qualquer agente econômico busca 
maximizar alguma coisa. O comportamento de maximização é possível em razão 
de as pessoas serem racionais, e a racionalidade se volta à maximização. Em 
decorrência da racionalidade, os agentes econômicos tomam decisões capazes 
de proporcionar-lhes os objetivos que almejam.

Cooter e Ulen (2010) afirmam que os fenômenos sociais resultam de uma 
relação de equilíbrio na interação ocorrida entre os agentes maximizadores. 
Nessa senda, os agentes, como seres racionais, ao tomarem alguma decisão, 
levam em consideração os custos e benefícios privados de seus atos, buscando 
sempre maximizar seus benefícios diante do menor custo possível. (TABAK, 2015)

Desse modo, se, em um determinado contexto, os benefícios resultantes 
da conduta de um agente forem maiores do que os custos, a tendência será o 
agente substituir seu comportamento anterior por um novo. O mesmo raciocínio 
vale para as normas jurídicas a serem adotadas que, em regra, devem se pautar 
pela eficiência.

No entanto, os agentes, ao avaliarem seus custos e benefícios privados, 
muitas vezes não levam em consideração os possíveis custos e benefícios 
sociais, que podem redundar em externalidades negativas para a sociedade. 
(TABAK, 2015) Desse modo, segundo a AED, o objetivo do Direito deve ser a 
análise das normas legais, visando propiciar eficiência às normas e aos institutos 
jurídicos, maximizando o bem-estar da sociedade e prevendo as respectivas 
consequências sociais. (MACKAAY; ROUSSEAU, 2015; TABAK, 2015) Leis/ normas 
jurídicas podem funcionar como incentivo ou não a determinadas condutas.

As normas jurídicas devem se pautar pela busca da eficiência, e uma das 
formas de se aferir a eficiência, segundo a AED, foi desenvolvido por Pareto. 
Segundo sua premissa, há eficiência quando, em decorrência de um ato ou de 
uma norma jurídica, pelo menos uma pessoa fica em situação melhor e ninguém 
tem sua condição piorada. (MACKAAY; ROUSSEAU, 2015; TABAK, 2015; COOTER; 
ULEN, 2010).

Outro critério muito disseminado é o desenvolvido por Kaldor-Hicks. Por 
esse critério, admite-se um contexto de ganhadores e perdedores em razão de 
um ato, contanto que os ganhos sejam maiores do que as perdas. A eficiência 
é analisada confrontando-se os custos com os benefícios de determinadas 
normas. Se o benefício total superar os custos totais, há eficiência. Essa 
concepção objetiva maximizar o bem-estar da sociedade, com o conceito de 
eficiência redundando em ganho por parte de uma maioria; sempre um grupo 
perderá. (TABAK, 2015) Nesse sentido, atos, projetos, condutas só devem ser 
implementados se os benefícios superarem os custos. Os custos e os benefícios 
a serem levados em conta são os privados e os sociais.

O ideal, em um contexto social, é atingir o equilíbrio geral, que se configura 
quando houver igualdade entre benefícios e custos. (COOTER; ULEN, 2010) Esse 
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equilíbrio, em muitos casos, não é alcançado devido às falhas de mercado que 
podem ser de quatro espécies: monopólio e poder de mercado; bem público; 
assimetrias funcionais graves e externalidades dos custos marginais sociais. 
Essas englobam a soma do custo marginal privado e do custo marginal imposto 
involuntariamente a terceiros.

Neste trabalho, será analisada, apenas, a falha de mercado inerente às 
externalidades que podem ser definidas como qualquer interferência positiva ou 
negativa que a atuação de um indivíduo pode ter sobre o bem-estar de outro. 
(PORTO; GOMES, 2010) As externalidades influenciam os custos sociais que se 
apresentam como a soma dos custos dos particulares e dos impactos que a 
conduta desses gera para terceiros. Na externalidade positiva, o valor/benefício 
para a sociedade é superior ao do particular, enquanto na negativa ocorre o 
inverso. Quando a externalidade é positiva, incentiva-se a maior produção/
atuação do particular. 

3. Análises econômica e comportamental das alterações 
das penas na Lei de Improbidade Administrativa

Além de uma análise dogmática, as alterações ocorridas nas sanções 
previstas na Lei nº 8429/1992 podem ser aferidas com base nas análises 
econômica e comportamental.

Sob a perspectiva comportamental, observa-se, conforme exposto no 
tópico 1, que o ser humano, no campo jurídico, adota comportamentos que 
melhor se adequam ao conjunto normativo a que está submetido. A seleção 
do comportamento, de acordo com a ontogenética, ocorre por meio do 
condicionamento operante, tendo como base a incidência de quatro variáveis: 
padrão comportamental operante, consequência reforçadora ou punitiva, 
contexto e estado motivacional.

Além disso, a seleção sociocultural, relativa ao estudo em questão, engloba 
práticas culturais/sociais que geram um contexto de melhor adaptação dos 
indivíduos e da sociedade às contingências.

O padrão comportamental operante em uma sociedade permite a 
sobrevivência da respectiva coletividade e decorre da vontade do agente, 
influenciada pela incidência da consequência reforçadora ou punitiva, do 
contexto e do estado motivacional.

Nesse cenário, as sanções possuem grande influência no comportamento 
dos integrantes de uma sociedade, podendo ser responsável pela frequência 
com que um comportamento se reproduzirá no futuro. As sanções jurídicas 
apresentam-se como o mecanismo utilizado pelo Direito para atingir o controle 
de comportamentos que não são aceitos pela sociedade. Na hipótese de as 
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sanções não serem efetivamente aplicadas, as práticas sociais indesejadas 
continuarão e se propagarão.

Nesse cenário, a retirada da baliza sancionatório mínima de algumas 
sanções na lei de improbidade administrativa, a redução da pena de multa civil, 
assim como a exclusão das sanções de perda da função pública e de suspensão 
dos direitos políticos previstas para os atos de improbidade administrativa que 
violem princípios, apresentam-se como incentivos para a prática de condutas 
ímprobas por agentes públicos.

Quando se retira o patamar mínimo de uma sanção, gera-se o efeito 
psicológico no potencial agente que, a depender do grau de violação da probidade 
na Administração Pública que cometa, no máximo poderá ser sancionado (caso 
de fato seja aplicada alguma sanção) por uma pena irrisória, possivelmente 
de alguns dias. Mesmo as violações graves passarão por um longo caminho de 
dosimetria até se chegar a uma sanção em concreto minimamente razoável.

Pior situação envolve os atos que violam princípios da Administração 
Pública. Além do problema do patamar mínimo sancionatório, houve a exclusão 
das sanções de perda da função pública e de suspensão dos direitos políticos, 
diminuindo a consequência punitiva da violação dos princípios, contribuindo 
para manutenção de um padrão comportamental operante de inobservância dos 
princípios da Administração Pública.

Mesma conclusão é possível no campo da Análise Econômica. A diminuição 
das sanções em questão resulta em um aumento dos benefícios da conduta de 
um agente ímprobo, ante a diminuição dos custos (sanção), contribuindo para 
um contexto de manutenção e incentivo dos comportamentos desviantes.

As normas e os institutos jurídicos devem atuar para maximizar o bem-
estar da sociedade e prevendo as respectivas consequências sociais, atuando 
por meio da punição (desincentivo) de comportamentos desviantes. O valor/
benefício para a sociedade sempre deverá ser superior ao do particular. Quando 
a externalidade é positiva, incentiva-se a maior produção/atuação do particular.

Não se está olvidando que o problema da improbidade administrativa não 
será resolvido com o aumento das penas, mas com a existência de um sistema 
jurídico que proporcione, de maneira eficaz, a prevenção e a punição de práticas 
delitivas2, sistema não presente na Lei nº 8.429/1992 após as alterações realizadas 
pela Lei nº 14230/2021. 

2	 “It	is	surely	right	to	say	that	the	existence	of	a	criminal	law	against	certain	conduct	
conduces	 to	 deterrence;	 but	 it	 is	 far	more	 doubtful	 to	 suggest	 that	 higher	 penalties	 for	
offenses	result	in	lower	rates	of	offending.	Indeed,	there	is	plenty	of	criminological	evidence	
to	show	that	the	latter	proposition	is	far	from	inevitable		(...)	While	na	underlying	element	
of	deterrence	should	not	be	denied,	it	would	be	preferable	for	the	Osman	formulation	to	be	
amended	so	as	to	refer	to	‘putting	in	place	effective	criminal	law	provisions	to	censure	and	
punish	persons	who	violate	that	right’”.	ASHWORTH,	Andrew.	Positive	Obligations	in	Criminal	
Law.	Oxford	and	Portland:	Bloomsbury,	2015,	p.	210.
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4. Considerações Finais

Ao longo deste artigo, foi possível verificar que as alterações realizadas 
pela Lei nº 14230/2021 na Lei nº 8429/1992, especialmente no que diz respeito 
às penas, produzem um contexto, de cunho econômico e comportamental, de 
incentivo à prática de atos de improbidade administrativa.

As sanções previstas para possíveis condutas desviantes, especialmente as 
decorrentes de violação de princípios da Administração Pública, foram reduzidas 
de forma considerável, possibilitando uma conjuntura de incentivo à prática de 
novos ilícitos, visto que, sob a perspectiva econômica, os custos, principalmente 
os decorrentes de uma possível sanção, foram diminuídos drasticamente, sem 
qualquer alteração nos benefícios advindos das condutas desviantes.

Diante desse cenário, analisando os agentes públicos sob um enfoque 
racional/objetivo, a tendência é que os agentes que cometem ou pretendem 
cometer práticas delitivas estejam mais aptos para a realização dessas condutas, 
em razão de se encontrarem em um contexto mais favorável (menos sancionador) 
de possíveis condutas ilícitas, proporcionando um contexto social desfavorável 
aos interesses da sociedade.
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Resumo

O intuito do presente artigo diz respeito à análise da conveniência da 
propositura de demanda probatória autônoma como ferramenta de apoio 
à maximização das soluções consensuais em matéria de improbidade 
administrativa (LIA, art. 17-B). O exame do tema é norteado pela perspectiva 
do direito autônomo à prova, além de guiar-se pela legitimidade exclusiva do 
Ministério Público para propositura da ação de improbidade (Lei nº 14.230/2021), 
sem descuidar da nova conformação legislativa aplicada às hipóteses de 
prescrição intercorrente em ações de improbidade administrativa, bem como 
ainda dos cenários de intersecção deste tipo de demanda com outros processos 
coletivos. 

Palavras-chave

Processo civil; produção antecipada de prova; ação de improbidade 
administrativa; interesse público; acordo de não persecução.

Introdução

Concebido no afã de proporcionar um processo mais justo, célere e menos 
complexo, atento aos reclamos sociais, o CPC 2015 encampou a preocupação 
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em assegurar maior coesão ao sistema jurídico-processual, auxiliando o juiz 
a se concentrar na solução do mérito da causa (CPC 2015, art. 4º). Baseando-
se em princípios de cooperação (arts. 5º e 6º), celeridade (arts. 4º e 8º) e com 
a perspectiva de incentivar a autocomposição (art. 2º e 3º) (WAMBIER, 2016a, 
p. 238), está sintonizado com uma certa tendência mundial deflagrada em 
prol da disseminação de “meios alternativos de solução de disputas, tornando 
a solução judicial uma espécie de ultima ratio para a composição de litígios” 
(ARENHART; MARINONI; MITIDIERO, 2015, p. 173). Nesse contexto, as ferramentas 
autocompositivas envolvendo negociação direita, conciliação e mediação 
assumem papel de destaque, como opções prioritárias a serem levadas em conta 
na tarefa de solução de conflitos (CURY, 2017, p. 119). Ao menos para certa gama 
ou categoria de casos, parece aceitável concluir que o meio “alternativo” deve 
ser a própria jurisdição estatal (e não o contrário, como até então se propugnou).

Apesar dos alicerces mais consolidados nas relações jurídicas individuais, 
os mecanismos autocompositivos também avançaram no campo da tutela de 
direitos coletivos, não sem enfrentar resistência e olhares enviesados. Porém, 
paulatinamente observa-se o advento de outras alternativas à judicialização de 
questões afetas à proteção de interesses supra-individuais, enxergados, durante 
muito tempo, como inegociáveis. Nos últimos anos, ao tradicional compromisso 
de ajustamento de conduta (Lei nº 7.347/1985), somaram-se outros institutos 
como os acordos de leniência (Lei nº 12.846/2013), a colaboração premiada 
(Lei nº 12.850/2013), o incentivo amplo à mediação (Lei nº 13.140/2015) e, mais 
recentemente, o acordo de não persecução cível e penal (Lei nº 13.964/2019 e 
Resolução nº 181/2017/CNMP).

Porém, sob certa perspectiva de análise, tais instrumentos podem 
render suas melhores potencialidades se vierem acompanhados de um regime 
probatório funcional, com vistas a aquilatar, sob a perspectiva do interesse 
público, a própria conveniência de se litigar ou, quiçá, o dimensionamento 
antecipado de danos, apuração de patrimônio expropriável, etc. Logo, o presente 
ensaio se desenvolve nesse eixo, trazendo à baila reflexões sobre a conveniência 
ou não acerca do prévio emprego da ação de produção antecipada de prova 
(CPC 2015, artigos 381 e ss.) como forma de (i) viabilizar a instrução probatória 
em complemento ao inquérito cívil; (ii) avaliar a conveniência de propositura das 
ações de improbidade administrativa disciplinadas pela LIA (Lei nº 8.429/1992) 
ou, como ver-se-á a seguir, (iii) a adoção de técnicas autocompositivas, na forma 
do acordo de não persecução cível (vide redação conferida pela Lei 13.964/2019), 
ou ainda de outras técnicas assemelhadas.

O itinerário da pesquisa parte da retomada do instituto da produção 
antecipada de prova, examinando-se suas características fundamentais. Assim, 
no segundo capítulo deste estudo serão feitas considerações sobre a produção 
antecipada de prova em cotejo com o objeto versado nas ações de improbidade 
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administrativa, trazendo à tona, nesse aspecto, reflexões acerca da legitimidade 
processual para a propositura das mesmas. Sem propósito de exauri-las, são 
abordadas algumas questões processuais que balizam o seu funcionamento 
prático (legitimidade, foro competente, produção de prova cautelar antecedente, 
pagamento de custas e emolumentos, etc.), que devem ser sopesadas em prol 
da otimização da técnica de produção antecipada de prova relativamente à 
apuração de possíveis atos ímprobos.

Por fim, busca-se analisar ainda alguns aspectos das reformas legislativas 
veiculadas pela Lei nº 13.964/2019 que, mediante alterações no §1º do art. 17 da 
LIA, resultou na perspectiva de celebração de acordos de não persecução cível 
em matéria de improbidade administrativa, e pela Lei nº 14.230/2021, que passou 
a disciplinar o instituto no art. 17-B da LIA. A inovação parece recomendar, sob 
certo aspecto, o emprego da ação de produção antecipada de prova com vistas 
ao melhor acertamento dos casos, de modo a propiciar a composição de conflitos 
de maneira mais assertiva.

1. Ação de Produção Antecipada de Prova: Aspectos 
Gerais

Em regra, a prova judicial era concebida tradicionalmente como meio de 
“aproximar o julgador da verdade possível a respeito dos fatos articulados e 
debatidos pelos sujeitos do processo para, a partir de seu delineamento, tornar-
se viável a prestação de tutela jurisdicional” (LIPPMANN). Entretanto, o CPC 2015 
expandiu essa noção, enfatizando-se a autonomia do direito material à prova. 
Como tal, o acesso ao elemento probatório pode substanciar o objeto primordial 
de uma demanda, “cujo pedido (único) consistirá na realização da prova, pura e 
simplesmente” (Ibidem).

O direito à prova e sua ampla produção está respaldado pelo inciso LV do art. 
5º da Constituição da República, consectário das garantias fundamentais que 
integram o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (ARENHART; 
MARINONI; MITIDIERO, 2015, p. 252; CAMPOS; FREITAS, 2016; DIDIER JR., 2013). 
Sob a perspectiva do bloco de constitucionalidade, está amparado ainda pelo 
artigo 8º do Pacto de São José da Costa Rica (internalizado na ordem jurídica 
brasileira pelo Decreto legislativo n° 678/1992) e também pelo artigo 14, inciso 
I, alínea “e”, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (absorvido pelo 
Decreto n° 592/1992).

Até mesmo em legislações infraconstitucionais anteriores à sanção do CPC 
2015, o direito à prova já reverberava no cenário pátrio, ainda que de maneira mais 
tímida. Nesse sentido, cabe ressaltar que o CPC 1973 trazia um gérmen dessa 
ideia, ao autorizar, por exemplo, a produção de prova testemunhal de forma 



107

antecipada (vide artigos 861-866 daquele diploma revogado), além de disciplinar 
o instituto da justificação, facultando também a juntada de documentos, a 
despeito de periculum in mora ou da utilização da prova produzida em demanda 
futura (ALVIM, 2017b, p. 863).

Alguns setores da doutrina nacional já vinham advogando em prol do emprego 
da justificação e de ferramentas assemelhadas, vislumbrando as vantagens de 
um procedimento autônomo de produção de prova, desvinculado do balizamento 
imposto à tutela cautelar e da exigência de posterior propositura compulsória de 
um processo de conhecimento. Preconizava-se que tal instrumento poderia ser 
utilizado pelas partes para avaliarem suas “chances de êxito em eventual processo 
de certificação de direito material” (DIDIER JR., 2013, p. 05), proporcionando 
melhores estratégias processuais ou negociais e oportunizando uma “melhor 
apreciação das chances e dos riscos decorrentes do ajuizamento de uma ação, 
ou do oferecimento de peça de resistência” (MENEZES; RANGEL, 2013, p. 09).

Com a evolução da dogmática processual, passou a ser aceito que o objeto 
de tutela das demandas probatórias autônomas é o direito autônomo à prova 
em si, independentemente de sua eventual relação com direito material a ser 
perseguido em processo futuro. Logo, parece aceitável concluir que o juiz deixou 
de ser o único destinatário da prova, impondo-se as partes os ônus e bônus do 
acesso antecipado aos elementos probatórios, o que permitirá que se certifiquem 
adequadamente da (in)ocorrência de determinados fatos, “obtendo assim uma 
noção mais adequada sobre a veracidade da narração fática e os direitos que 
efetivamente lhe são devidos, podendo [...] servir como estratégia processual 
para incentivar um prévio acordo entre as partes, antes do ingresso da ação ou 
logo no início do seu curso, ou mesmo para evitar o ajuizamento de demandas 
temerárias” (SOUSA).

Os fundamentos jurídicos que sustentam o direito à produção probatória 
autônoma e chancelam a medida correlata prevista atual diploma processual 
(CPC 2015, artigos 381 a 383) passam pela possibilidade de se valorar as chances 
de êxito e até mesmo os custos de litigância, conferindo ainda uma melhor 
prognose em prol de uma eventual transação com o adversário (MEDINA, 2017, 
p. 689; TALAMINI, 2016, p. 76). Nesse contexto, os tópicos seguintes abordam, 
respectivamente, as caraterísticas principais da ação probatória e permitem 
ainda um breve cotejo entre esse instituto e as figuras afins presentes na ordem 
jurídica estrangeira.
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1.1 Hipóteses de Cabimento, Natureza Jurídica e Recorribilidade dos 
Pronunciamentos Judiciais Proferidos nas Ações de Produção de Prova

A produção antecipada, em caráter autônomo, possui a finalidade precípua 
de obtenção da prova e acesso à apuração dos fatos, assumindo status de 
pretensão satisfativa (LIPPMANN). Em caráter complementar, deve ser enfatizado 
o propósito indireto de redução da litigiosidade (FUGA, 2015, p. 20; MENEZES; 
RANGEL, 2013, p. 11), além de promover a cooperação com a administração da 
justiça (ARAÚJO, p. 395). Desenvolve-se por meio de “procedimento sumário 
(a ponto de excluir contestação e recursos) e cognição sumária horizontal (o 
juiz averigua superficialmente o pressuposto para antecipar a prova) e vertical 
(o juiz não se pronuncia sobre o mérito)” (TALAMINI, 2016, p. 77). Com efeito, o 
acesso à prova pode amenizar ânimos exaltados, “seja por incentivar as partes 
a transigirem, seja por desestimulá-las a promoverem demandas fadadas ao 
insucesso” (WAMBIER, 2016b, p. 735). Não havendo valoração da prova produzida, 
a sentença proferida neste tipo de procedimento é “meramente homologatória 
e atesta que a prova foi produzida, tão somente” (ALVIM, 2017b, p. 864). Em 
última análise, homologa-se a regularidade na sua coleta. Porém, a ausência de 
valoração antecipada não significa cair no esquecimento, “mas apenas que ainda 
não houve convencimento do julgador quanto à existência, admissibilidade ou 
veracidade dos fatos objeto da prova” (CARVALHO FILHO, 2017, p. 49).

Nos termos do artigo 381 do CPC 2015, a produção antecipada de prova não 
se restringe à hipótese cautelar prevista em seu inciso I, podendo ser colhida 
também quando for útil à resolução extrajudicial do conflito (inc. II) ou se revele 
capaz de evitar o ajuizamento de possível demanda litigiosa (inc. III). O foro 
competente é aquele em que a prova deva ser produzida ou o domicílio do réu 
(CPC 2015, art. 381, § 2º). A petição inicial deverá indicar a modalidade probatória 
desejada pelo interessado, além de descrever “com precisão os fatos sobre os 
quais a prova há de recair” (CPC 2015, art. 382, caput).

Caso se pretenda utilizar a prova produzida em outra demanda judicial, não 
é aceitável a sua concomitância. Estando em curso o processo para onde se 
pretende carregar a prova, a sua produção deverá ocorrer em seu próprio bojo, 
conforme autorizado pelo inciso VI do artigo 139 do CPC 2015, sem descartar ainda 
o procedimento incidental de exibição de documento ou coisa (CPC 2015, artigos 
396 a 4043). Aliás, o Enunciado nº 634 do Fórum Permanente de Processualistas 

3	 Vale	ressaltar	que,	não	obstante	a	prova	documental	possa	ser	produzida	por	meio	da	
produção	antecipada	de	provas	(CPC	2015,	art.	381	a	383),	os	dispositivos	concernentes	aos	
artigos	396/404	do	CPC	não	se	prestam	única	e	exclusivamente	à	exibição	em	caráter	incidental,	
servindo	 de	 base	 também	 ao	 “ajuizamento	 de	 ação	 autônoma	 de	 exibição,	 de	 natureza	
eminentemente	 contenciosa,	 regida	pelo	 rito	 comum	e	 voltada	única	 e	 exclusivamente	 à	
obtenção	de	documento	cujo	fornecimento	tenha	sido	rejeitado	em	via	administrativa	[...]	
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Civis de 2017 (FPPC/2017) chancela tal raciocínio, ao anunciar que, na pendência 
do processo, ocorrendo “a hipótese do art. 381, I ou II, poderá ser antecipado o 
momento procedimental da prova, seguindo-se o regramento próprio do meio de 
prova requerido e não o procedimento dos arts. 381 a 383”4.

Costuma-se ressaltar a “natureza dúplice” (WAMBIER, 2016a, p. 239) da 
demanda de produção antecipada de prova, à medida que os elementos coletados 
poderão ser utilizados por qualquer uma das partes envolvidas. Em abono ao 
caráter dúplice, o § 3º do art. 382 do CPC 2015 autoriza que “os interessados 
poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde 
que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar 
excessiva demora”. Note-se ainda que o legislador não cogita do antagonismo 
entre autor e réu, preferindo tratá-los como interessados.

A produção antecipada de prova é admitida, inclusive, sob a modalidade de 
jurisdição voluntária. Entretanto, havendo resistência por parte de alguns dos 
interessados, adquirirá caráter contencioso. Em tal hipótese, sob os auspícios 
do princípio da causalidade, se der causa à demanda, aquele que resistir deverá 
ser condenado ao pagamento de verbas sucumbenciais. Não sendo o caso, o 
proponente deverá arcar com as custas e despesas processuais nos casos em 
que o emprego da produção antecipada de prova não se mostrar contenciosa.

Será voluntária a jurisdição quando tiver por único e exclusivo propósito 
a documentação do interessado, sem que haja demonstração de interesse na 
utilização da prova produzida em demanda judicial futura (CPC 2015, art. 382, § 
1º). Neste caso, poder-se-ia argumentar com a dispensa de citação de outros 
sujeitos, ocasionando, então, uma das poucas hipóteses do ordenamento jurídico 
pátrio de demanda judicial despida de réu (ARENHART; MARINONI; MITIDIERO, 
2018, p. 518-519; DIDIER JR., 2018, p. 167), em que não há espaço para fixação de 
verbas sucumbenciais. Note-se que o balizamento da matéria deve estar jungido 
à narrativa exposta na inicial, com a verificação da necessidade de figuração de 
algum outro interessado no polo passivo da demanda, eis que, não sendo o caso, 
será reconhecida a voluntariedade do procedimento. A natureza voluntária da 
demanda somente vem à tona, portanto, após se concluir pela dispensa da citação 
e chamamento de interessados. Note-se, contudo, que a regra precípua consiste 
na citação dos demais interessados na produção da prova ou que possam vir a 
ser alcançados pela mesma.

sendo	decidida,	caso	procedente,	por	sentença	mandamental,	que	ordenará	ao	sucumbente	
o	cumprimento	de	obrigação	de	fazer	consistente	na	exibição”	(GUARAGNI;	KOZIKOSKI,	2019,	
p.	182).	O	entendimento	encontra	respaldo	nos	REsps	nº	1.803.251/SC	e	1.774.987/SP,	do	
Superior	 Tribunal	 de	 Justiça,	 assim	 como	nos	 Enunciados	 nº	 119	 e	 129,	 da	 II	 Jornada	 de	
Direito	Processual	Civil.
4	 Disponível	 em:	 <http://institutodc.com.br/wp-content/uploads/2017/06/FPPC-
Carta-de-Florianopolis.pdf>.	Acesso	em:	setembro	de	2020.
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Havendo a presença da parte adversa em face da qual o interessado 
cogite utilizar a prova, mas que, mesmo assim não apresenta resistência a 
sua produção, seja na via extrajudicial ou judicial, entender-se-á, com base no 
princípio da eventualidade, pela natureza voluntária da demanda. Contudo, caso 
seja ajuizado, posteriormente, processo de conhecimento correlato à prova 
produzida de maneira antecipada, na qual o próprio demandado venha a ser 
sucumbente, é absolutamente razoável a sua condenação ao ressarcimento das 
custas antecedentes, suportadas pelo proponente ao deduzir o seu pleito de 
produção antecipada de prova.

Por fim, uma vez mais, verificado conflito ou resistência em torno da 
produção da prova desejada pelo proponente, haverá contenciosidade, 
competindo ao juiz, ex officio, determinar a citação dos interessados na produção 
antecipada daquela prova (CPC 2015, art. 382, § 1º). Trata-se de uma hipótese 
típica de intervenção iussu iudicis, ou seja, uma intervenção de terceiro por força 
de determinação judicial, rememorando-se o disposto no artigo 91 do CPC 1939. 
Poder-se-ia trazer ao processo, em caráter exemplificativo, “o futuro denunciado 
a lide, com o propósito de incluí-lo no âmbito de eficácia da prova que se pretende 
produzir” (DIDIER JR., 2018, p. 171).

Vale frisar que as possibilidades de resposta do demandado são balizadas 
pelo § 4º do art. 382 do CPC 2015, que não admite “defesa ou recurso, salvo contra 
decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente 
originário”. Contudo, sob pena de afronta aos princípios da isonomia processual, 
do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, a exegese do 
dispositivo citado deve ser cautelosa e sistemática. Ou seja, a restrição à 
defesa deve ser compreendida como: “(a) ausência de uma via específica para 
formulação de contestação e (b) não cabimento de discussão sobre o mérito da 
pretensão (ou defesa) para a qual a prova pode servir no futuro” (TALAMINI, 2016, 
p. 86). Na mesma linha, o Enunciado 32 da I Jornada de Direito Processual Civil do 
CJF, do Conselho da Justiça Federal, assevera que: “a vedação à apresentação 
de defesa prevista no art. 382, § 4º, do CPC, não impede a alegação pelo réu de 
matérias defensivas conhecíveis de ofício” (BRASIL, 2017).

As restrições em torno da recorribilidade imediata do pronunciamento 
judicial que venha autorizar a prova antecipada devem ser vistas em consonância 
com a impossibilidade de interposição de agravo de instrumento. Não obstante 
o julgamento do tema 988 dos recursos repetitivos analisados pelo Superior 
Tribunal de Justiça, com a prevalência da famigerada taxatividade mitigada5 no 
tocante à leitura do rol extraído do art. 1.015 do CPC 2015, o tema ainda desperta 
debates doutrinários e jurisprudenciais. Aliás, apesar das restrições em matéria 

5	 Vide	REsp	1.704.520/MT,	Rel.	Ministra	NANCY	ANDRIGHI,	CORTE	ESPECIAL,	julgado	
em	05/12/2018,	DJe	19/12/2018.
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de recorribilidade imediata por meio de agravo de instrumento, aventa-se 
também a impugnação do ato judicial por meio de mandado de segurança, 
utilizado como sucedâneo recursal (NEVES, 2018, p. 720; WAMBIER, 2016a, p. 
240). Por fim, a prática processual ainda revela uma nova discussão, propiciada 
por advogados que, não raro, em nome próprio, acabam interpondo recursos de 
apelação questionando a distribuição dos ônus sucumbenciais em matéria de 
produção antecipada de prova. Essas controvérsias encontram melhor solução 
quando se compreende que o intuito do legislador nunca foi eliminar por completo 
as discussões sobre eventuais nulidades processuais, defeitos na produção 
probatória ou parâmetros de sucumbência, mas impedir que o procedimento em 
comento fosse utilizado para discutir os fatos sobre os quais a prova produzida 
recai. Assim, não sendo este o objeto do recurso interposto, parece não restar 
excluído o seu cabimento. 

1.2 Aproximação com os Institutos Discovery e Disclosure

De outro lado, torna-se conveniente examinar o paralelo que a doutrina 
costuma tecer entre o instituto da produção antecipada de provas e as 
figuras do discovery e disclosure6, provenientes, respectivamente, do direito 
norte-americano e britânico. Originada em 1938, a discovery tem por intuito 
“promover o intercâmbio de informações entre os litigantes, guardado o dever 
de colaboração” (GUIMARÃES, 2009, p. 07), com o indisfarçável propósito de 
estimular autocomposição. Afinal, o processo civil norte-americano é separado 
em duas fases. Deste modo, “a fase preliminar, conhecida como pretrial ou pretrial 
discovery serve para eventual apuração e delimitação de fatos e questões de 
direito que poderão ser objeto de apreciação quando do julgamento da causa, a 
trial” (CARVALHO FILHO, 2017, p. 76). Diferentemente da produção antecipada de 
prova veiculada no direito pátrio, de caráter voluntário e facultativo, a discovery 
configura etapa pré-processual obrigatória, devendo as partes se cientificarem 
das provas disponíveis antes da demanda ser ajuizada (CAMBI, DOTTI; PINHEIRO; 
MARTINS; KOZIKOSKI, 2017, p. 713), podendo elas, até a ordem de prejulgamento 
(pretrial order), alterar o pedido e seus fundamentos, relativizando-se a 
estabilização processual em prol da melhor solução do conflito. Isto porque, 
somente se atinge a fase de julgamento (trial) se, na etapa pretrial, “a colheita 
das provas tenha evidenciado às partes a viabilidade (ou a provável viabilidade) 
do direito que será requerido” (CARVALHO FILHO, 2017, p. 77).

6	 O	 procedimento	 é	 regulamentado	 na	 “Part	 31	 –	 Disclosureand	 Inspection	 of	
Documents”,	disponível	em:	<http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/gb/gb317en.pdf>	
e	 <https://www.federalrulesofcivilprocedure.org/frcp/title-v-disclosures-and-discovery/>.	
Acesso	em:	agosto	de	2020.
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Por sua vez, a chamada disclosure, introduzida no ordenamento jurídico 
britânico em 1998, pela Civil Procedure Rules (CPR), preconiza a apresentação 
de documentos pelas partes, permitindo-se ao potencial adversário examiná-
los e obter cópias dos mesmos. Pode se dar antes do ajuizamento de demanda 
material – em etapa intitulada pre-action -, ou já com a demanda material 
proposta, mas antes de seu julgamento – em fase denominada pre-trial. A 
principal função é permitir às partes que “revelem documentos e informações, 
pautados nas regras dos chamados pre-action protocols, que são treze situações 
onde resta demonstrado de que modo devem as partes trocar os dados” (Ibidem, 
p. 75). Normalmente, o instituto é aplicado com vistas à análise das condições 
(propícias ou não) ao ajuizamento futuro de uma ação judicial. Às partes é exigido, 
então, que tragam à tona não uma prova específica, mas tudo que guarde relação 
com o objeto da futura demanda. Caso não cumpram com seus encargos, ‘serão 
aplicadas as sanções relacionadas ao Contempt of Court, sem falar nos prejuízos 
subjetivos decorrentes de um sistema que é todo conformado com base na 
cooperação e boa-fé” (Ibidem, p. 75-76). O juiz ainda dispõe da prerrogativa 
de limitar a documentação a ser fornecida ou determinar a prestação de 
informações adicionais, tendo em vista que a disclosure inclui “obrigatoriamente, 
a apresentação de informações relevantes e potencialmente fortalecedoras não 
somente dos argumentos apresentados pela parte que as revela, mas também 
dos dados que possam enfraquecer tais alegações, ou mesmo fortalecer aquelas 
apresentadas pela parte contrária” (LAUX, 2015, p. 05).

Apesar de terem inúmeras diferenças quanto à técnica da produção 
antecipada de prova prevista no direito pátrio, o denominador comum aos 
institutos está no fato de que conferirem a todos os interessados “acesso a maior 
volume de dados de controvérsia, e assim à formação de juízo sobre os fatos e 
mais adequada avaliação da pretensão” (CURY, 2017, p. 124).

2. Particularidades da Ação de Produção Antecipada de 
Prova no Âmbito da Improbidade Administrativa

A probidade administrativa, espécie do gênero moralidade administrativa, 
assegurada no § 4º do art. 37 da Constituição da República, pode ser traduzida 
na honestidade para com a coisa pública e não violação do patrimônio público, 
pois “sempre que se falta com o dever de probidade, está-se causando dano ao 
patrimônio público, senão material, pelo menos moral” (GARCIA, 2007, p. 222-
232).

Por sua vez, nos termos do art. 17, §6º, inciso II, da LIA (Lei nº 8.429/92), 
a ação de improbidade “será instruída com documentos ou justificação que 
contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou 



113

com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer 
dessas provas, observada a legislação vigente”. Para cumprir com tal desiderato, 
a ação de produção antecipada de prova constitui uma alternativa útil ao seu 
proponente, que dela também poderá se valer no intuito de aumentar as chances 
de uma solução consensual, tema do tópico final deste artigo.

Ademais, cabe atentar para as semelhanças já apontadas pela doutrina 
entre as antigas cautelares probatórias e o inquérito civil, buscando atualizar 
a reflexão em torno da matéria a partir da ação probatória autônoma. De um 
lado, salta aos olhos o aumento da relevância desta modalidade de ação para o 
Ministério Público, a partir da Lei nº 14.230/2021. De outro, não se pode perder 
de vista que ganham corpo as chamadas investigações defensivas, seja pela 
perspectiva da Súmula Vinculante nº 14 do STF, seja ainda sob os auspícios 
do Provimento nº 188/2018, editado pelo Conselho Federal da OAB, em prol da 
paridade de armas. Por fim, merece especial atenção a possível utilização deste 
instituto como sucedâneo àqueles não autorizados por lei a mover inquérito ou 
mesmo ajuizar ação de improbidade.

2.1 Da Legitimidade do Ministério Público para a Produção Antecipada de Prova: 
A “Judicialização do Inquérito Civil”

Previstos nos artigos 9º, 10 e 11, da LIA (Lei nº 8.429/92), os atos de 
improbidade administrativa ensejam a ação correlata, espécie de demanda 
coletiva para a qual eram legitimados o Ministério Público e a pessoa jurídica 
interessada (LIA, art. 17, caput), entendida esta última como a entidade pública 
cujo patrimônio foi diretamente lesado7. Com a edição da Lei nº 14.230/2021, 
apenas o ente ministerial passou a dispor de legitimidade para o seu manuseio.

Interessado na apuração, reparação do dano e sanção de agentes públicos 
ímprobos e terceiros beneficiários, o Ministério Público poderá (nada na lei o 
impede, embora também não esteja obrigado a fazê-lo) ajuizar ação de produção 
antecipada de prova (CPC 2015, art. 381 e ss.), a fim de obter indícios mais acurados 
da prática de atos de improbidade administrativa, no intuito de ajuizar demanda 
judicial robusta, evitando a rejeição da petição inicial (LIA, art. 17, § 6º-B), aquilatar 
pedidos de tutela de urgência, na forma de cautelares de indisponibilidade de 
bens ou outras (LIA, art. 16 e 17, §6º-A), ou celebrar acordo de não persecução, 
na forma do artigo 17-B, da LIA, objeto do último capítulo do texto. A produção 

7	 Nesse	sentido:	CAMPELO,	2020,	p.	27;	GAJARDONI,	2020,	p.	360.	Não	se	pode	ignorar,	
contudo,	o	entendimento	minoritário	segundo	o	qual	seria	indevido	restringir	a	legitimidade	
processual	ad	causam	à	pessoa	jurídica	lesada,	pois	substanciando	a	probidade	administrativa	
um	 interesse	difuso,	 as	pessoas	 jurídicas	aptas	à	propositura	de	ação	 civil	 pública	 (Lei	nº	
7.343/1985,	art.	5º)	também	estariam	autorizadas	ao	ajuizamento	de	ação	de	improbidade	
(vide,	nesse	particular:	LOBO,	2007,	p.	58).
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antecipada de provas pode ser útil ainda para apuração de bens expropriáveis 
ou averiguação da responsabilidade patrimonial daqueles agentes a quem se 
imputa a prática de atos ímprobos.

Com o fito de garantir o contraditório e a ampla participação das partes na 
produção da prova, todos os interessados serão chamados a compor o processo 
(CPC 2015, art. 382, § 1º) e também poderão requerer a produção probatória, 
desde que, como visto, isso não acarrete excessiva demora (CPC 2015, art. 382, § 
3º). Sendo a demanda proposta pelo Ministério Público, intimar-se-á a entidade 
supostamente lesada (art. 17, §14º, LIA), bem como os agentes públicos e terceiros 
que possam vir a ser demandados a partir da prova produzida. Note-se que a 
não participação de algum dos interessados não acarretará, necessariamente, 
a nulidade do procedimento, mas afetará apenas a eficácia probatória, caso 
ulteriormente seja ajuizada demanda em que se pretenda utilizar a prova 
produzida antecipadamente.

É certo que o Ministério Público está autorizado a investigar 
administrativamente os atos de improbidade (art. 7º, 14 e 22, da LIA; art. 90, 
do CDC; e art. 8º, da Lei nº 7.347/85), o que pode parecer um desestímulo à 
propositura da ação probatória em comento, regulada pelos artigos 381 e ss. do 
CPC 2015. Ainda assim, repisando o que já foi dito, são inúmeras as hipóteses em 
que o dimensionamento prévio dos danos pode justificar a produção antecipada 
de prova. Afinal, além da legitimação conferida pelo contraditório participativo, a 
produção antecipada da prova pode incrementar o acervo probatório em ulterior 
ação judicial (ALVES; ZANETI JR., 2016, p. 307-313; CAVACO, 2016, p. 83-91; 
NEVES, 2005, p. 234-245). Porém, as mudanças trazidas pela Lei nº 14.230/2021 
alteram o panorama da discussão, exigindo atenção, especialmente, para o tema 
da prescrição da pretensão veiculada em ação de improbidade administrativa. 

Segundo o novo artigo 23, da LIA, o prazo prescricional para o ajuizamento 
da ação de improbidade é de oito anos, contados da data do fato. A instauração 
do inquérito civil implicará em sua suspensão por, no máximo, cento e oitenta 
dias (LIA, art. 23, §1º).

O legislador excepcionou a regra geral prevista no artigo 9º, da Resolução nº 
23/2007, do CNMP, segundo o qual “o inquérito civil deverá ser concluído no prazo 
de um ano, prorrogável pelo mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, 
por decisão fundamentada de seu presidente”. Agora, nos casos regidos pela lei 
de improbidade, o inquérito civil será concluído no prazo de trezentos e sessenta 
e cinco dias corridos, prorrogável uma única vez, por igual período, devendo a 
ação ser proposta em trinta dias após o encerramento do prazo, se não for o 
caso de arquivamento (LIA, art. 23, §§ 2º e 3º). O procedimento passa a ter, assim, 
duração máxima de dois anos, ressalvando-se o caráter impróprio deste prazo, 
ante a ausência de previsão expressa de sanções/consequências em caso de seu 
descumprimento.
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A prescrição também está sujeita às causas interruptivas previstas no §4º do 
artigo 23, da LIA. Em regra, o acusado almeja o transcurso ininterrupto do prazo 
prescricional, sendo as causas interruptivas desfavoráveis aos seus interesses. 
Contudo, neste caso, a interrupção pelas causas citadas dará início à prescrição 
intercorrente de quatro anos, contabilizada nos intervalos subsequentes à 
primeira causa interruptiva (LIA, art. 23, §5º). 

Cria-se, assim, uma estranha situação, em que a verificação da vantagem 
ou desvantagem concreta da interrupção do prazo para o acusado dependerá 
do exame da situação, sendo vantajoso se interrompido o prazo após menos de 
quatro anos da data do fato e, ao que parece, desvantajoso após mais de quatro 
anos. Basta imaginar uma situação em que a propositura da ação de improbidade 
administrativa (LIA, art. 23, §4º, inciso I) se dê dois anos após o fato, deflagrando 
o prazo prescricional intercorrente de quatro anos, o que possibilitaria o 
reconhecimento da prescrição seis anos a ocorrência do ato improbo, caso a 
sentença condenatória não sobreviesse dentro do prazo. Caso ficasse inerte, o 
Ministério Público teria oito anos até a prescrição, mas, como agiu, teve apenas 
seis. A normativa contraria a lógica do instituto prescricional, ao fazer com que 
a confirmação da pretensão sancionatória do Estado, mediante o ajuizamento 
da ação de improbidade, reduza o prazo que este possui para apurar e resolver 
o caso concreto, em prol do interesse público. Em termos práticos, melhor seria 
ao Parquet não ajuizar a ação antes da metade do prazo do caput, sob pena de 
acelerar a prescrição. Assim, ao que parece, o tema deverá ser devidamente 
aquilatado no âmbito jurisprudencial.

Uma solução possível seria adotar o mesmo raciocínio consolidado em 
matéria de prescrição intercorrente das pretensões jurídicas em face da Fazenda 
Pública. Todas elas, independentemente de sua natureza e da esfera do ente 
federativo demandado, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato 
ou fato que as originar (artigos 1º, do Decreto nº 20.910/32). Contudo, uma vez 
interrompido, o prazo prescricional voltará a correr pela metade (artigo 9º), ou 
seja, passará a ser de dois anos e meio. Para evitar afronta à lógica prescricional, 
em virtude do prejuízo que seria imposto ao detentor da pretensão jurisdicional 
pelo fato de tê-la exercido tempestivamente e, inclusive, de forma célere, o 
Supremo Tribunal Federal (STF) elaborou a Súmula nº 383, de acordo com a qual: 
“A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e 
meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, 
embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”.

Vozes na doutrina defendem que a mesma sistemática deve vigorar quando 
da aplicação do artigo 169, parágrafo único, do CTN, que disciplina a prescrição 
intercorrente da pretensão anulatória da decisão administrativa que denegar 
pedido de restituição tributária, reduzindo o prazo de dois para um ano após 
sua interrupção pelo início da ação judicial. Argumenta-se que “se o fundamento 
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básico dos prazos extintivos (prescrição e decadência) é o de que ‘o direito não 
socorre a quem dorme’, não se pode punir com a diminuição de prazo aquele que 
agiu, demonstrando que não dorme” (ALEXANDRE, 2021, p. 565).

Sugere-se, aqui, que o mesmo valha quanto ao prazo prescricional 
intercorrente da LIA, de modo que a interrupção não possa prejudicar o legitimado 
ao exercício da pretensão jurisdicional, reduzindo o prazo prescricional aquém 
dos oito anos previstos no artigo 23, caput. Assim, recorrendo ao exemplo 
anterior, a propositura da ação de improbidade administrativa (LIA, art. 23, §4º, 
inciso I) dois anos após o fato deflagraria um prazo prescricional intercorrente 
de seis anos, impossibilitando que a prescrição ocorra em menos de oito anos do 
ato ímprobo.

Ainda nesse contexto, a ação de produção de provas pode se revelar uma 
alternativa atraente, que não dispensa a solução acima proposta, mas vem a ela 
se somar. Primeiramente, afastando-se da sistemática do inquérito civil, a ação 
de produção de provas não se sujeita à duração máxima de dois anos, estipulada 
na LIA. Conferiria, portanto, maior prazo à apuração dos fatos, ainda que, por 
razões principiológicas e procedimentais, seu trâmite possa ser mais lento do 
que o do inquérito civil e os prazos a que este se sujeita sejam impróprios. Mas 
isso é o de menos, visto que as repercussões mais interessantes dizem respeito 
aos prazos prescricionais.

O raciocínio deve ser desenvolvido em cinco etapas. Primeiramente, 
é possível utilizar a ação de produção antecipada de provas em casos de 
improbidade? Ainda que o questionamento fosse retórico, a resposta deve ser 
afirmativa. 

A questão que vem a seguir é: sendo o direito à prova o objeto de tutela das 
ações probatórias autônomas, independentemente de sua relação com outras 
pretensões jurídicas, que poderão ser exercidas em demandas judiciais futuras e 
eventuais, podem aquelas afetar o prazo prescricional destas? Conforme visto no 
primeiro capítulo deste texto, a demanda probatória pode ter caráter voluntário 
ou contencioso. Partindo dessa premissa, a doutrina estabelece que “sempre 
que no requerimento de produção antecipada já se puder identificar com clareza 
a intenção de exercício de uma pretensão, a medida assumirá ‘conotações de 
protesto’ (CC, art. 202, II), funcionando como causa interruptiva prescricional. 
Neste caso, aplicam-se as regras do art. 240 do CPC/2015” (TALAMINI, 2016, p. 
85). Noutros termos, a ação probatória nitidamente contenciosa e “preparatória” 
de futura ação ordinária (mandamental, condenatória, etc.), interromperá o prazo 
prescricional desta, pois constitui autêntica manifestação de interesse acerca 
de seu objeto, que poderá ou não ser perseguido.

Diante disso, seria possível que o ajuizamento da ação de produção 
antecipada de provas suspendesse ou interrompesse o prazo prescricional da 
ação de improbidade administrativa? Poder-se-ia argumentar que, em razão da 
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vedação da analogia in malam partem, não seria possível trazer, de uma lei geral 
para uma lei especial, causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, razão 
pela qual soaria inadequado acrescentar hipóteses não previstas no artigo 23, §§ 
1º e 4º, da LIA. Sob as mesmas premissas, alguém poderia responder de forma 
negativa, salvo uma única exceção, que envolveria a aplicação da prescrição 
intercorrente, prevista no artigo 23, § 5º, da LIA. Assim, a prescrição interrompida 
pela ação probatória passaria a ser contada pela metade do prazo previsto no 
caput do artigo, de modo que, partindo viés pragmático anteriormente delineado 
e admitindo-se a analogia in bonam partem, não haveria interrupção do prazo 
pela demanda probatória ajuizada após quatro anos da data do fato, mas haveria 
se ajuizada antes disso. 

Não parecem ser estes, porém, os entendimentos mais adequados, tendo 
em vista a natureza jurídica da prescrição e a total falta de lógica em se admitir que 
a demonstração do interesse do Ministério Público em apurar o fato, mediante o 
exercício da pretensão probatória com vistas a ulterior ajuizamento de ação de 
improbidade, possa prejudicar o ente público e aqueles por ele representados. 
Dessa forma, a ação probatória que estiver nitidamente associada à futura e 
eventual ação de improbidade administrativa e, portanto, cujo propósito não seja 
a mera documentação, mas o esclarecimento dos fatos e a preparação para, em 
relação à conduta ímproba, acordar ou litigar, constituirá autêntica manifestação 
do interesse ministerial e social e interromperá o prazo prescricional da demanda 
sancionatória.

As duas etapas finais do raciocínio dizem respeito à duração do prazo 
prescricional que será retomado após a interrupção causada pelo ajuizamento 
da ação de produção antecipada de provas de natureza contenciosa, bem como 
ao termo inicial da contagem deste prazo. 

Daria o ajuizamento da demanda probatória início ao prazo prescricional 
intercorrente, previsto no artigo 23, §5º, da LIA? Noutros termos, a partir da 
referida interrupção, o prazo prescricional da ação de improbidade, previsto 
no caput do artigo 23 da LIA, passaria a ser contado pela metade? A resposta 
depende de uma interpretação sistemática do artigo citado, adequando-se os 
parágrafos entre si e em relação ao caput. O início da prescrição intercorrente 
somente ocorre com o ajuizamento da ação de improbidade (LIA, art. 23, §4º, 
I), evento futuro e incerto (não é obrigatório, portanto), diante da autonomia da 
ação probatória. Por sua vez, os demais marcos interruptivos previstos no §4º 
sequer podem vir à tona durante o trâmite da ação de produção antecipada de 
provas, o que obriga a concluir que o prazo prescricional continuará a ser de oito 
anos, conforme previsto no caput do artigo 23 da LIA.

Por fim, o Código Civil, em seu artigo 202, parágrafo único, estabelece que 
“a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, 
ou do último ato do processo para a interromper”, razão pela qual o termo a 
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quo da retomada do prazo interrompido será o trânsito em julgado da ação de 
produção antecipada de provas. Noutros termos, a prescrição será interrompida 
e permanecerá suspensa durante o trâmite da ação.

E não se cogite da cisão entre as pretensões veiculadas na ação de 
improbidade administrativa, como se as ponderações acima se aplicassem 
apenas às pretensões indenizatórias, sabidamente imprescritíveis (CF/88, art. 37, 
§5º), deixando intocados os prazos prescricionais das pretensões sancionatórias. 
A produção antecipada de provas guarda direta relação com a pretensão 
sancionatória, algo evidenciado pela própria redação dos dispositivos da LIA, 
como o artigo 17-C, inciso IV, que obriga o juízo a levar em consideração, quando 
da elaboração da sentença, a natureza, a gravidade e o impacto da infração 
cometida, bem como a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido 
pelo agente, elementos que poderão ser escrutinados em demanda probatória 
autônoma.

Ante o exposto, aqueles que desconfiavam da utilidade das ações de 
produção antecipada de provas no contexto das demandas coletivas, sob o 
argumento de que o legitimado à proposição de ação de improbidade dispõe dos 
meios necessários à apuração dos fatos na via extrajudicial, podendo fazê-lo 
com a participação do investigado quando possível, estão convidados a reverem 
suas ideias acerca do instituto.

2.2 Da Legitimidade de Agentes Públicos e Terceiros para a Produção Antecipada 
de Prova: De Olho na Investigação Defensiva

Sob outra ótica e, em consonância com as chamadas investigações 
defensivas, não se pode descartar que o agente público ingresse com a ação 
de produção antecipada de provas, no intuito de certificar a higidez de sua 
conduta. Sob a égide do CPC 1973, indicava-se a possibilidade de o potencial réu 
“se adiantar e produzir sua prova antecipadamente para a eventualidade de ser 
demandado de forma principal” (NEVES, 2005, p. 231). Um passo adiante, com a 
prova pré-constituída em mãos, poder-se-ia cogitar do ajuizamento de uma ação 
coletiva reversa, no intuito de obter uma declaração de inexistência de situação 
jurídica ativa coletiva.

A justificação também poderá servir a este fim, sendo utilizada por aquele 
que pretende “justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples 
documento e sem caráter contencioso, que exporá, em petição circunstanciada, 
a sua intenção” (CPC 2015, art. 381, § 5º). Trata-se da coleta de registro escrito de 
prova testemunhal, com o intuito de justificar fato ou relação jurídica indicada 
na inicial. A própria doutrina exemplifica o instituto pela hipótese do “servidor 
público que pretende evidenciar fato relativo à sua vida funcional, visando 
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integrar ou corrigir registros da repartição administrativa em que atua” (DIDIER 
JR., 2018, 160).

Caso o réu seja notificado da propositura de ação de improbidade, mas não 
possua documentos pré-constituídos para demonstrar sua inocência em defesa 
prévia (LIA, art. 17, §7º), poderá “produzir prova testemunhal em audiência prévia 
de justificação, a acontecer antes mesmo da sua citação, com o escopo de apurar 
a existência ou inexistência de indícios fáticos que respaldem o prosseguimento 
da ação” (LOBO, 2007, p. 51). Estando o processo em curso, a prova será produzida 
incidentalmente, dentro da própria ação de improbidade, haja vista o disposto 
no inciso VI do artigo 139 do CPC 2015. Oportuno atentar para a revogação da 
hipótese preconizada pelo § 12º do art. 17 da LIA, segundo o qual, aos depoimentos 
ou inquirições seria aplicado o disposto no art. 221, caput e § 1º, do Código de 
Processo Penal.

Da parte do agente público ou terceiro beneficiários dos atos, portanto, 
tem-se um valioso instrumento de accountability e transparência com a coisa 
pública, aproximando o Poder Judiciário das decisões administrativas, no 
intuito de assegurar, preventivamente, sua higidez. Contudo, não se trata de 
prática comumente adotada pelos gestores da coisa pública que, indispostos 
ao pagamento das custas envolvidas e, principalmente, interessados em não 
chamar a atenção da administração pública, veriam no instituto um incômodo 
desnecessário, com possíveis frutos indesejados.

Deve-se ter em conta, porém, que a questão da legitimidade para a proposição 
de ação de produção antecipada de provas ganha maior relevo quando se traz 
à tona a reflexão acerca do objeto e dos legitimados ao ajuizamento de outras 
demandas coletivas, que juntamente à ação de improbidade administrativa, 
compõem um microssistema de processo coletivo.

2.3 A Legitimidade Das Leis de Ação Civil Pública (Lei Nº 7.347/85) e de Ação 
Popular (Lei Nº 4.717/65): A “Terceirização” do Inquérito Civil

A inspiração para as reflexões que seguem se deu a partir da leitura do artigo 
O inquérito civil como uma cautelar preparatória probatória sui generis, escrito 
por Daniel Amorim Assumpção Neves, no ano de 2005, cujo intuito era aproximar 
a figura do inquérito civil prevista no § 1º do art. 8º da Lei nº 7.347/93 e das antigas 
cautelares probatórias. À época, o autor já considerava possível o ajuizamento 
de ação cautelar probatória na ausência de periculum in mora, uma vez que a 
natureza cautelar não diria respeito somente à necessidade de preservar a prova, 
mas também de produzi-la “de forma a melhor preparar o autor a ingressar com 
a ação principal ou até mesmo, eventualmente, celebrar um acordo extrajudicial 
ou nessa própria ação cautelar, a fim de evitar a ação principal” (NEVES, 2005, p. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm#art221
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm#art221
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm#art221
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm#art221
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm#art221
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm#art221
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228).
Não obstante a natureza administrativa do inquérito civil e judicial das 

cautelares probatórias, era nítido que tais mecanismos buscavam “aparelhar o 
autor para o ingresso do processo adequado ao reconhecimento e satisfação 
do direito material” (Ibidem, p. 230). Contudo, ante o fato de que a instauração 
de inquérito civil está reservada ao Ministério Público, restava aos demais 
legitimados à propositura de ação civil pública a hipótese e consolo envolvendo 
a propositura de cautelares probatórias, caso isso se revelasse necessário.

Com a consagração da ação probatória autônoma, amplia-se a possibilidade 
desses colegitimados obterem provas antecipadamente, visto não ser mais 
exigível a aquilatação em torno da “urgência”. Aqueles que, legitimados a proteger 
o patrimônio público, não gozam de ferramentas de investigação civil, possuem 
na demanda probatória um sucedâneo válido e útil, capaz de contribuir com 
soluções consensuais e evitar a formação de litígios temerários. Ou ainda, pode 
servir para uma estimativa mais plausível no tocante à extensão de danos, etc. 
Trata-se de questão relevante, uma vez que os fatos que ensejam as ações de 
improbidade administrativa poderão também dar azo a ações civis públicas ou 
ações populares.

Sendo a demanda probatória autônoma de titularidade exclusiva do potencial 
autor da ação principal – juridicamente interessado na relação de direito material 
sobre a qual recairá a prova –, admite-se que qualquer dos legítimos proponentes 
de ação civil pública (Lei nº 7.347/85, art. 5º) ou mesmo qualquer cidadão munido 
com título de eleitor (Lei nº 4.717/65, art. 1º, caput e § 3º) produza provas, no intuito 
de averiguar lesões ao patrimônio público.

A despeito da impossibilidade de cumulação de ações populares e de 
improbidade – uma vez que pessoas jurídicas não estão autorizadas a atuarem 
na condição de autores populares (Súmula nº 365, do STF) e, em contrapartida, 
cidadãos comuns não possuem legitimidade para ajuizamento das ações de 
improbidade (LOBO, 2007, p. 60) – o substrato fático destas demandas pode ser 
o mesmo, permitindo-se que, por meio da produção antecipada de provas, o 
particular realize autêntica investigação em prol do interesse do Poder público, 
tudo isso sob o crivo judicial. Por óbvio, não se cogita, neste caso, dos efeitos 
que a produção de provas teria sobre a prescrição da ação de improbidade, visto 
que o interesse manifestado que interrompe o prazo deve ser manifestado pelo 
Ministério Público, titular da pretensão jurídica.

A doutrina ainda atenta à possibilidade de os sujeitos que não possuem a 
prerrogativa de investigação do Ministério Público se utilizarem da alternativa 
trazida pelo inciso III do artigo 381 do CPC 2015, instrumento que autoriza aos 
colegitimados obterem provas em juízo para o fim de analisar o cabimento de 
ações coletivas (DIDIER JR.; ZANETI JR., 2018, p. 284).

Produzida a prova desejada, a mesma poderá ser levada ao Ministério 
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Público, para que venha a ser instaurada a ação de improbidade administrativa. 
Em tal hipótese, parece crível o entendimento de que o elemento probatório 
produzido antecipadamente representaria uma forma de prova emprestada 
típica, enquanto a prova produzida no inquérito civil assumiria o caráter de prova 
emprestada atípica, sob a forma documentada (NEVES, 2005, p. 242).

Não se pode descartar, contudo, que em ações probatórias de iniciativas 
distintas, movidas por interessados diversos, venham a ser produzidas provas 
que apontem a conclusões incompatíveis sobre os mesmos fatos. Em tal hipótese, 
caberá ao magistrado competente para o julgamento da demanda subsequente 
a tarefa de valorá-las, decidindo fundamentadamente qual deve prevalecer ou 
ainda determinar a complementação de algumas delas.

2.4 A Provável Coincidência do Foro Competente

Retomando o que foi dito no item anterior, o foro competente é aquele 
em que a prova deve ser produzida ou o domicílio do réu (CPC 2015, art. 381, § 
2º. Porém, o ajuizamento da produção na antecipação de prova não previne a 
competência do Juízo para eventual demanda futura, que deverá observar as 
regras próprias de competência (CPC 2015, art. 381, § 3º). 

Ocorre que, seguindo a regra de competência do artigo 17, §4º, da LIA, a 
ação de improbidade administrativa será ajuizada perante a jurisdição do local 
em que ocorreu ou possa vir a ocorrer o dano, declinando-se a competência à 
justiça federal, quando for o caso (art. 109, da CF/88). O mesmo entendimento 
já era adotado anteriormente, quando se trabalhava com a aplicação da regra 
de competência do artigo 2º da Lei nº 7.347/1985 aos casos de improbidade 
(GAJARDONI, 2020, p. 352-355). A competência nas ações coletivas se funda na 
presunção de que será mais fácil produzir provas no local do dano, fazendo com 
que o foro da ação de produção antecipada de provas possivelmente coincida com 
o de eventual ação de improbidade nela amparada, caso venha a ser proposta. 
Não se trata, contudo, de uma contingência. 

2.5 Produção Probatória Cautelar Antecedente (CPC 2015, Art. 305 A 310) Em 
Ação de Improbidade Administrativa (LIA, Art. 17, Caput)

Havendo urgência na produção da prova, poder-se-á optar entre o inciso I 
do artigo 381 do CPC e o procedimento previsto nos artigos 305 a 310 do mesmo 
diploma legal, arcando o legítimo proponente, neste caso, com a responsabilidade 
de, uma vez efetivada a tutela cautelar, apresentar o pedido principal em até 30 
(trinta) dias (CPC 2015, art. 308). Aliás, a doutrina reforça a possível utilização da 
“medida cautelar requerida de modo antecedente quando o fim seja robustecer 
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ou fundamentar o pedido principal a ser aditado posteriormente” (ABELHA, 2016, 
p. 582-583).

Caso a parte não apresente o pleito principal dentro do prazo, via de regra 
cessará a eficácia da tutela cautelar concedida (CPC 2015, art. 309, inc. I). O 
mesmo se dá quando a tutela cautelar pleiteada não venha a ser efetivada em 
30 (trinta) dias (inc. II) ou quando o juiz julgar improcedente o pedido principal ou 
venha a extinguir a ação sem resolução de mérito (inc. III).

Tratando-se, porém, de pedido cautelar de produção de prova com fulcro 
nos artigos 305 a 310 do CPC vigente, a efetivação da tutela e, consequentemente, 
o início da contagem do prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação do pedido 
principal, somente se dará quando a prova já estiver produzida e, portanto, a 
eficácia da cautelar estiver exaurida (CPC 2015, art. 308). O mesmo ocorre na 
hipótese de julgamento de improcedência do pedido principal. Nesse sentido, 
a cessação da eficácia da tutela concedida em caráter antecedente não afetará 
a prova já produzida (CPC 2015, art. 309, inc. I e III), mas poderá impedir sua 
produção cautelar (CPC 2015, art. 309, inc. II e III, 2ª parte). Vale acrescentar que, 
antes das reformas promovidas pela Lei nº 14.230/2021, poder-se-ia cogitar de 
eventual conflito entre o artigo 303, § 1º, inciso I, do CPC, e o artigo 17, caput, da 
LIA, atinente ao prazo para a complementação da inicial. Entretanto, por se tratar 
de tutela cautelar e não antecipada, a questão perdia relevância e era resolvida 
por meio da regra de especialidade deste último (GAJARDONI, 2020, p. 350-351).

2.6 Custas e Emolumentos: Art. 91, CPC, ou Art. 18, Lei Nº 7.347/85?

Por fim, deve-se atentar ao custeio da produção probatória nas hipóteses 
delineadas acima. Nesse aspecto, o artigo 91 do CPC 2015 dispõe que “as despesas 
dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério 
Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido”. Note-se 
ainda que, em seus §§1º e 2º, o dispositivo em comento mantém a antecipação de 
honorários periciais, autorizando, no máximo, seu adiamento, ante a ausência de 
previsão no exercício financeiro.

Contudo, o CPC vigente constitui uma norma geral, sem ignorar outras “leis" 
que criam regras para situações específicas, como ocorre com o art. 18 da Lei n. 
7.347/85 que dispensa a antecipação das despesas nas Ações Civis Públicas. [...] 
Quando se tratar de Justiça Federal, a Lei n. 9.289/96 garante isenção de custas 
a toda a Fazenda Pública” (ALVIM, 2017, p. 160).

O mesmo se dá em relação ao artigo 87 do CDC, segundo o qual, não havendo 
litigância de má-fé, nas ações coletivas de que trata o código “não haverá 
adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras 
despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em 
honorários de advogados, custas e despesas processuais”. Disposição análoga 
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se encontra no artigo 18 da Lei nº 7.347/85.
O entendimento jurisprudencial sobre o assunto, porém, é vacilante, o que 

torna as distinções legais apontadas pouco assertivas. O Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) é uníssono ao determinar à Fazenda Pública o adiantamento de 
honorários periciais em ações civis públicas movidas pelo Ministério Público, sob 
o fundamento de que a isenção prevista na legislação não pode onerar o perito ou 
o requerido na demanda8. Noutra senda, em decisão monocrática proferida pelo 
Min. Ricardo Lewandowski, na ACO nº 1.560 (ainda em trâmite), a Suprema Corte 
determinou que, havendo previsão orçamentária, o Ministério Público deverá 
adiantar honorários periciais em ação civil pública, aplicando-se a regra do CPC 
à demanda coletiva. Segundo o relator, a despeito de não possuir personalidade 
jurídica, o órgão ministerial goza de capacidade orçamentária e planejamento 
financeiro próprio.

Aqui, é de se entender que a especialidade do microssistema de ações 
coletivas afasta a incidência das normas gerais. Portanto, nas demandas 
coletivas prevaleceria a dispensa do adiantamento de despesas processuais, ao 
passo em que nas ações ordinárias regulamentadas pelo CPC 2015, a exemplo da 
demanda probatória autônoma, aplicar-se-ia o regime diferencial do artigo 91 do 
CPC vigente.

À Fazenda Pública - e não ao Ministério Público - incumbirá arcar com tais 
valores, ante “o reconhecimento da responsabilidade do Estado, em função do art. 
37, § 6º, da CF/88, pelos encargos causados por seus órgãos no plano processual” 
– o que coaduna com a doutrina segundo a qual – “o reembolso das despesas do 
processo é qualificável como hipótese de reparação do dano causado a quem foi, 
indevidamente, submetido ao constrangimento inerente ao processo judicial” 
(LEONEL, 2015, p. 05-06). Nesse sentido, “assentou o STJ o posicionamento 
calcado na teoria ‘organicista’ do Estado: este é responsável pelos atos praticados 
por seus órgãos, cabendo à própria Fazenda arcar com o ônus financeiro do 
processo no qual o Ministério Público foi vencido se, excepcionalmente, for 
necessária a condenação pelos encargos da sucumbência” (LEONEL, 2015, p. 
04)9.

8	 Exemplificando:	 (i)	 AgInt	 no	 RMS	 61.512/SP,	 Rel.	 Ministro	 HERMAN	 BENJAMIN,	
SEGUNDA	 TURMA,	 julgado	 em	 22/06/2020,	 DJe	 26/06/2020;	 (ii)	 AgInt	 no	 RMS	 62.390/
SP,	 Rel.	Ministra	ASSUSETE	MAGALHÃES,	 SEGUNDA	TURMA,	 julgado	 em	18/05/2020,	DJe	
26/05/2020;	 (iii)	 AgInt	 no	 RMS	 62.318/SP,	 Rel.	 Ministro	 MAURO	 CAMPBELL	 MARQUES,	
SEGUNDA	TURMA,	julgado	em	10/03/2020,	DJe	20/03/2020.
9	 À	guisa	de	exemplo,	tem-se	o	seguinte	julgado:	STJ	-	EDcl	no	AgInt	no	RMS	56.669/
RS,	 Rel.	 Ministro	 FRANCISCO	 FALCÃO,	 SEGUNDA	 TURMA,	 julgado	 em	 17/09/2019,	 DJe	
24/09/2019.
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3. Artigo 17-B, da Lia: Acordo de Não Persecução Cível e 
Ampliação da Resolução Consensual Coletiva10

Fica claro, na esteira de recentes reformas legislativas, a crescente 
abertura do sistema processual às soluções que envolvam a composição das 
partes, não apenas em relação aos interesses particulares, tradicionalmente 
transacionáveis, mas também no que concerne ao interesse público, seja no 
âmbito penal, seja na esfera civil ou administrativa-sancionatória. Nesse sentido, 
o CPC 2015 conta com inúmeros dispositivos que viabilizam a solução consensual 
da lide, podendo-se mencionar os artigos 139, inciso V; 165, caput, e seu § 3º; 
190; 221, parágrafo único; e 334, § 11. Nas ações coletivas, ao lado do tradicional 
compromisso de ajustamento de conduta (Lei nº 7.347/1985), surgiram diversos 
outros institutos, tais como (i) os acordos de leniência (Lei nº 12.846/2013), (ii) 
a colaboração premiada (Lei nº 12.850/2013), (iii) o incentivo amplo à mediação 
(Lei nº 13.140/2015) e, mais recentemente, (iv) o acordo de não persecução cível e 
penal (Resolução nº 181/2017, CNMP, e Lei nº 13.964/2019).

Uma das mais recentes mudanças legislativas, propiciada pela Lei nº 
13.964/2019, consistiu na alteração do contido no § 1º do art. 17 da LIA, que 
passou a permitir a celebração de acordos de não persecução em face de atos de 
improbidade. Sob a égide da redação anterior, a doutrina já vinha discutindo os 
limites da vedação de soluções consensuais no âmbito das ações de improbidade 
administrativa, frente aos demais institutos que permitiam aos entes públicos 
pactuarem termos de transação com réus de outras demandas coletivas. Ocorre 
que, apesar de consolidar algumas soluções que vinham sendo aventadas até 
então, a regra criada pela Lei nº 13.964/2019 trouxe outros questionamentos 
carentes de solução e logo veio a ser substituída pelo artigo 17-B, criado a partir 
da Lei nº 14.230/2021.

Acredita-se, de todo modo, que as alterações em comento conferirão maior 
utilidade à ação de probatória autônoma no contexto da lei de improbidade ou, 
ao menos, às provas produzidas antecipadamente em outros âmbitos da tutela 
coletiva, que poderão vir a ser utilizadas como prova emprestada.

3.1 O Regime Anterior ao Pacote Anticrime (Lei Nº 13.964/2019)

A redação original do § 1º do art. 17 da LIA vedava a transação, acordo ou 

10	 Parte	 deste	 capítulo	 foi	 adaptado	 do	 seguinte	 artigo:	 GUARAGNI,	 Giovanni	 Vidal.	
Artigo	17-B,	da	LIA:	acordo	de	não	persecução	cível	e	ampliação	da	resolução	consensual	
coletiva.	 In:	 CAMBI,	 Eduardo	 Augusto	 Salomão;	 GARCIA,	 Emerson;	 ZANETI	 JR.,	 Hermes.	
Improbidade	administrativa:	principais	alterações	promovidas	pela	Lei	nº	14.230/2021.	Belo	
Horizonte:	D’Plácido,	2022,	p.	247-261.
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conciliação nas ações de improbidade administrativa. Após a entrada em vigor da 
Lei nº 12.846/2013, que disciplinou os acordos de leniência, veio à tona a Medida 
Provisória nº 703/2015, que autorizava a celebração de tais acordos tendo por 
objeto atos de improbidade administrativa. Para alguns doutrinadores, tal medida 
era bem-vinda, pois a redação original do § 1º do art. 17 da LIA era considerada 
obsoleta (DIDIER JR.; ZANETI JR, 2018, p. 349). Ademais, foi editada a Resolução 
nº 179/2017, do CNMP, regulamentando a celebração de termos de ajustamento 
de conduta pelo Ministério Público, inclusive quanto aos atos de improbidade. No 
entanto, a MP 703/2015 não foi convertida em lei, perdendo sua eficácia.

Parcela relevante da doutrina buscava apoio à antiga redação da regra do 
§ 1º do art. 17 da LIA, valendo-se do disposto no § 4º do art. 37 da Constituição 
Federal11, sustentando que o legislador constitucional, ao utilizar o termo 
“importarão”, determinou de maneira cogente e inegociável a incidência das 
sanções previstas no dispositivo da Constituição (FUNARI; SOUZA, 2019, p. 
292-293). Assim, poder-se-ia recorrer à solução consensual quanto ao modo de 
cumprimento das obrigações pecuniárias – ajustes secundários referentes ao 
local, forma e prazo de pagamento (LOBO, 2007, p. 62; TAKAHASHI, 2013, p. 29-31) 
–, mas não quanto às sanções previstas no artigo 12 da LIA, cuja aplicação estaria 
reservada ao juiz, na forma do parágrafo único desse dispositivo12.

Não haveria incompatibilidade entre a vedação imposta pela Lei de 
improbidade e o § 6º do art. 5º da Lei da ação civil pública (Lei nº 7.347/1985), 
que possibilita a celebração de compromisso de ajustamento de conduta, desde 
que este não versasse sobre as sanções previstas naquela, nem resultasse em 
ressarcimento a menor do dano causado ao erário (FUNARI; SOUZA, 2019, p. 
295-296). Serviria de garantia mínima do ressarcimento, não impedindo novas 
demandas, caso o órgão público lesado ou o Ministério Público firmasse termo 
de ajustamento insuficiente (Ibidem, p. 297). Também se aceitava a utilização de 
instrumentos consensuais para fins de tutela preventiva (TAKAHASHI, 2013, p. 
29).

Outro ponto de discussão relevante consistia em saber se a redação original 
do § 1º do art. 17 da LIA13, ao vedar conciliação em ações de improbidade, admitiria 
interpretação em sentido contrário, autorizando a utilização de tais estratégias 
em etapa pré-processual. A solução de parcela da literatura jurídica era no sentido 
de que o silêncio do legislador, no caso, representava uma proibição, afastando 

11	 Art.	37.	[...]	§4º	Os	atos	de	improbidade	administrativa	importarão	a	suspensão	dos	
direitos	políticos,	a	perda	da	função	pública,	a	indisponibilidade	dos	bens	e	o	ressarcimento	
ao	erário,	na	forma	e	gradação	previstas	em	lei,	sem	prejuízo	da	ação	penal	cabível.
12	 Art.	12.	[...]	Parágrafo	único.	Na	fixação	das	penas	previstas	nesta	lei	o	juiz	levará	em	
conta	a	extensão	do	dano	causado,	assim	como	o	proveito	patrimonial	obtido	pelo	agente.
13	 Art.	17.	(...).	§	1º	É	vedada	a	transação,	acordo	ou	conciliação	nas	ações	de	que	trata	
o	caput.
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qualquer tentativa de interpretação analógica e ampliativa que atentasse contra 
o direito fundamental à moralidade administrativa (FUNARI; SOUZA, 2019, p. 294).

Por fim, a independência entre instâncias de responsabilização asseguraria, 
supostamente, a inaplicabilidade dos institutos de negociação utilizados no 
direito penal para os casos de improbidade administrativa, a despeito da noção 
de ultima ratio (Ibidem, p. 293).

3.2 Contrapontos da Alteração Legislativa

Não obstante as colocações expostas no item anterior, alguns autores já 
entendiam que a abertura semântica característica do conceito de interesse 
público, ao mesmo tempo em que veda concessões no âmbito das ações por 
improbidade, exigia, em casos específicos, a busca pela solução consensual, não 
implicando inarredavelmente no dever de litigar (TAKAHASHI, 2013, p. 31). Nesse 
sentido, “o princípio da indisponibilidade do interesse público não seria obstáculo 
à consensualidade administrativa, na medida em que essa representaria mero 
instrumento para alcançar o interesse público no caso concreto” – hipótese 
em que – “o administrador não estaria dispondo do interesse público, e sim 
perseguindo-o por outro meio” (LOPES, 2017, p. 388).

O texto constitucional não impede a resolução consensual de questões 
atinentes à improbidade administrativa (SANTOS; MARQUES, 2020, p. 301), 
determinando apenas que “atos de improbidade administrativa poderão gerar, 
dentre outras sanções, a perda de função pública e o dever de ressarcimento 
do erário” (BRANCO; MENDES, 2014, p. 847). A interpretação do dispositivo 
constitucional não pode se amparar apenas em sua literalidade, sob pena de 
gerar incongruências e incompatibilidades internas no ordenamento.

Exemplo disso é a discussão acerca da possibilidade de aplicar aos 
acusados apenas algumas das sanções previstas no artigo 12 da LIA. Ora, o 
texto constitucional prevê que os atos de improbidade “importarão a suspensão 
dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens 
e o ressarcimento ao erário”. Num primeiro momento, o conectivo “e” leva à 
consequência conjuntiva e não disjuntiva representada pelo conectivo “ou”. 
Contudo, a possibilidade de aplicar as sanções de forma alternativa configura 
entendimento uníssono14 – recepcionado inclusive por meio da reforma promovida 
pela Lei nº 12.120/2009 –, não obstante a literalidade do texto constitucional 
determine aparente incidência conjunta das reprimendas. 

14	 “Realmente	 a	 inafastabilidade	 da	 incidência	 dos	 princípios	 da	 razoabilidade	 e	 da	
proporcionalidade	impõe	a	conclusão	pela	não	obrigatoriedade	da	aplicação	cumulativa	das	
sanções.	Poderão	ser	aplicadas	todas,	algumas	ou	uma	só,	até	porque	a	aplicação	de	todas,	
em	alguns	casos,	poderá	ser	impossível”	(GARCIA,	2007,	p.	269).
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O que torna possível a aplicação alternativa das sanções também autoriza a 
solução consensual no âmbito da improbidade administrativa, ou seja, o § 4º do 
art. 37 da Constituição Federal dispõe que as sanções serão aplicadas “na forma e 
gradação previstas em lei”. Trata-se, sob este aspecto, de norma constitucional de 
eficácia limitada ou reduzida, que somente produz “seus efeitos essenciais após 
um desenvolvimento normativo, a cargo dos poderes constituídos” (Ibidem, p. 
70). Logo, permite-se ao legislador infraconstitucional conformar outras formas 
e condições reputadas adequadas à composição dos litígios administrativos, 
incluindo-se a negociação de sanções, desde que vantajosas ao ente lesado ou 
ao interesse supra-individual.

É de se aceitar que o antigo parágrafo único do artigo 12 da LIA (novo 
artigo 17-C, inciso IV, alíneas “c” e “d”, introduzido pela Lei nº 14.230/2021) não 
vedava a inserção de sanções nos acordos, pois não conferia ao magistrado a 
exclusividade de sua aplicação, impondo-lhe apenas parâmetros objetivos de 
avaliação (extensão do dano e proveito patrimonial obtido pelo agente) para 
fins de arbitramento da represália, quando e se proferir sentença de mérito 
condenatória em ação de improbidade. De outro lado, antes mesmo da reforma 
legislativa, apontava-se a admissibilidade do “compromisso de ajustamento de 
conduta em processos de improbidade administrativa, inclusive para a aplicação 
das sanções e para o ressarcimento, pelo menos no âmbito do Ministério Público” 
(DIDIER JR.; ZANETI JR., 2018, p. 352). Com a reforma legal, essa perspectiva 
restou fortalecida, vislumbrando-se a possibilidade, mediante contraprestação 
vantajosa ao interesse público, de se afastar a pena de multa e reduzir os prazos 
de suspensão de direitos políticos e proibição de contratar com o poder público 
(SILVA; VASCONCELOS, 2016, p. 553-555).

Quanto às composições em matéria penal, acredita-se não haver “justificativa 
para se admitir somente os ajustes durante a instrução de procedimentos de 
investigação para a resolução de crimes, que são atos tidos como infrações mais 
graves” (SANTOS; MARQUES, 2020, p. 308). Conforme apontado por Didier Jr., 
a proibição de negociação no âmbito da improbidade administrativa se dava 
“em razão do princípio da obrigatoriedade para o MP e da visão que a tutela do 
interesse público era absolutamente indisponível, não admitia graus de tutela. 
Se agora é possível negociar as consequências penais, mesmo nas infrações 
mais graves, não haveria razão para não ser possível negociar as sanções civis 
de improbidade” (DIDIER JR.; ZANETI JR., 2018, p. 390-391). A incompatibilidade 
restava ainda mais evidente quando se observavam “os acordos sob o viés da 
necessidade de cooperação com as investigações, já que dificilmente uma 
pessoa decidirá negociar com as autoridades, admitir sua participação no 
ilícito e colaborar com as investigações se ela permanecerá sujeita a prováveis 
condenações por improbidade administrativa” (CAMPELO, 2020, p. 25).

Noutros termos, se o Estado “pode dispor da ação penal em face de um 



128

determinado sujeito, se do comportamento deste resultar um determinado 
objetivo que o Estado igualmente visa a alcançar” (SILVA; VASCONCELOS, 2016, 
p. 546), quanto mais em se tratando da disposição da ação de improbidade 
administrativa. São situações em que “a renúncia a uma determinada prerrogativa 
estatal se justifica, pois, diante dos benefícios públicos que daí poderão advir” 
(Ibidem, p. 546). A doutrina já ponderava, assim, que a administração pública 
estaria autorizada a dispor de algum bem ou direito em específico, caso esta se 
mostre a opção que melhor atenderia ao interesse público (FARIA, 2020, p. 23).

3.3 O Regime Posterior ao Pacote Anticrime (Lei Nº 13.964/2019)

De acordo com a redação dada ao § 1º do art. 17 da LIA, pela Lei nº 13.964/2019, 
as ações de improbidade administrativa admitiriam a celebração de acordo 
de não persecução cível, nos termos da lei. O acordo de não persecução cível 
constitui um mecanismo de composição processual com finalidades análogas ao 
acordo de leniência (Lei nº 12.846, artigos 16 e 17) ou colaboração premiada (Lei nº 
12.850, art. 4º), possuindo natureza de “negócio jurídico voluntário de resolução 
alternativa de conflitos civis entre o Ministério Público ou a Administração Pública 
com particulares acusados da prática de atos ilícitos” (SANTOS; MARQUES, 2020, 
p. 306).

Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer 
ao juiz a interrupção do prazo para a contestação, por prazo não superior a 90 
(noventa) dias (LIA, art. 17, § 10-A). Nada impede, portanto, que a celebração de 
acordo de não persecução civil seja efetivada antes mesmo da propositura da 
ação de improbidade, seja sob os auspícios do inquérito civil, seja após a produção 
de prova em ação autônoma, sob a perspectiva do artigo 381 e ss. do CPC 2015. 
Reitere-se que a produção antecipada de prova poderá servir para aquilatar a 
extensão de determinados danos, com ligeira vantagem no tocante ao acervo 
probatório reunido no inquérito civil.

A atividade legislativa não se comunica, contudo, apenas por meio do texto 
sancionado, mas também por meio dos vetos legislativos, que merecem especial 
atenção em alguns casos, podendo gerar diferentes interpretações. A partir do 
veto ao artigo 17-A da LIA, que estabeleceria as condições mínimas à celebração 
do acordo de persecução cível pelo Ministério Público, parcela da doutrina havia 
entendido que o Ministério Público não estava legitimado a celebrar acordo 
sem a participação ou ratificação da entidade administrativa lesada pelo ato de 
improbidade (GAJARDONI, 2020, p. 370).

Ocorre que as razões que fundamentaram o veto15 não guardavam relação 

15	 Disponível	 em:	 <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Msg/
VEP/VEP-726.htm>.	Acesso	em:	setembro	de	2020.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Msg/VEP/VEP-726.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Msg/VEP/VEP-726.htm
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com a suposta falta de legitimidade do Ministério Público, mas com a não previsão 
da legitimidade da entidade lesada para a celebração de tais compromissos, 
a despeito de sua autorização, à época, para mover a ação de improbidade. 
Noutros termos, o veto não permitia concluir pela falta de legitimidade do ente 
ministerial, haja vista a prevalência do caput do art. 17 da LIA, restando assente 
que, tanto o Ministério Público, quanto a entidade lesada, seriam legitimados à 
propositura de ação de improbidade (DIDIER JR.; ZANETI JR., 2018, p. 341). De 
outro lado, a ausência de previsão legal em relação aos requisitos exigidos para 
a celebração do acordo de não persecução poderia ser contornada mediante a 
adoção, por analogia, dos critérios previstos no artigo 16 da Lei nº 12.846/2013 
(GAJARDONI, 2020, p. 368-369; LOPES, 2017, p. 393; SANTOS; MARQUES, 2020, 
p. 309-310), os quais confeririam balizamentos mínimos.

Ainda sobre o trâmite do projeto nas casas legislativas, deve ser considerado 
que o projeto original, enviado ao Congresso pelo Ministério da Justiça, foi 
alterado na parte em que aludia expressamente à celebração de acordo “por meio 
de acordo de colaboração ou de leniência, de termo de ajustamento de conduta 
ou de termo de cessação de conduta, com aplicação, no que couber, das regras 
previstas na Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, e na Lei nº 12.846, de 1º de 
agosto de 2013”16. Sob tal perspectiva, o veto não configurava óbice ao uso da 
interpretação analógica, sendo que o emprego daqueles dispositivos poderia 
servir de parâmetro mínimo à implementação do reformado § 1º e novel § 10-A do 
art. 17 da LIA.

A participação do Ministério Público era considerada sempre obrigatória, 
na qualidade de parte ou fiscal da lei (vide o disposto no § 1º do art. 5º da Lei 
nº 7.347/85), posição essa mantida incólume no então vigente § 4º do art. 17 da 
LIA. Logo, sua ausência implicaria prejuízo presumido e nulidade do feito, ao 
passo em que “não citação do Poder Público, como regra geral, não tem o efeito 
automático de anular o processo, havendo a necessidade de ser demonstrado o 
dano causado, aqui entendido como prejuízo” (GAJARDONI, 2020, p. 375).

No entanto, visando garantir maior segurança jurídica, parecia desejável 
que o acordo de não persecução fosse assinado tanto pelo Ministério Público, 
quanto pela entidade prejudicada, integrante da Administração Pública direta 
ou indireta (CAMPELO, 2020, p. 28; SANTOS; MARQUES, 2020, p. 311). Quando 
houvesse divergência de posições, a pior opção era entender que um legitimado 
pudesse, “isoladamente, impedir a realização de um acordo pelo outro. Seria 
admitir uma titularidade exclusiva do direito em discussão, que na verdade é de 
toda a sociedade” (GAJARDONI, 2020, p. 372). A não anuência do colegitimado 
não impediria a realização dos acordos, resguardado o controle judicial e a 

16	 Disponível	 em:	 <https://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-
content-1549284631.06/projeto-de-lei-anticrime.pdf>.	Acesso	em:	agosto	de	2020.

https://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1549284631.06/projeto-de-lei-anticrime.pdf
https://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1549284631.06/projeto-de-lei-anticrime.pdf
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possibilidade de interpor recurso contra eventual sentença homologatória. 
A recorribilidade em face das concessões efetuadas por colegitimados 

à proposição de ações coletivas constitui tema frequentemente debatido na 
doutrina. Cabe apontar, brevemente, que a eficácia erga omnes da sentença 
homologatória impede a propositura da demanda por qualquer dos colegitimados, 
inclusive aqueles que não participaram da celebração do acordo. Essas 
circunstâncias fazem com que se admita a possibilidade de: 

[...] o terceiro colegitimado ingressar com um recurso, 
com vistas a questionar a homologação do acordo, 
postulando, assim, o prosseguimento do feito em 
direção à heterocomposição. Caso não se permita essa 
impugnação recursal do terceiro, estará sendo vedado o 
acesso do colegitimado ao Judiciário, pois, com a coisa 
julgada, nenhum juízo poderá reapreciar a causa – esse 
ponto também é fundamental, pois, nos litígios individuais, 
a coisa julgada surgida da homologação da transação não 
afeta o terceiro. Só lhe restaria a ação rescisória (DIDIER 
JR.; ZANETI JR., 2018, p. 341-342, nota de rodapé).

Nesse contexto, a ação probatória autônoma pode servir à reunião de 
provas suficientes ao convencimento do agente acerca dos benefícios que lhe 
podem advir a partir da celebração de acordo, como a mitigação das sanções. 
Outrossim, o enunciado nº 633 do Fórum Permanente de Processualistas 
Civis admite “a produção antecipada de prova proposta pelos legitimados ao 
ajuizamento das ações coletivas, inclusive para facilitar a autocomposição 
ou permitir a decisão sobre o ajuizamento ou não da demanda”. A mudança 
legislativa não apenas adequou expressamente a lei de improbidade aos demais 
institutos colaborativos vigentes no âmbito das demandas coletivas, como 
também maximizou a utilidade da ação de produção antecipada de provas no 
âmbito da improbidade administrativa.

3.4 As Alterações Promovidas Pela Lei Nº 14.230/2021 e o Aumento da Relevância 
da Produção Antecipada de Provas

A partir da Lei nº 14.230/2021, apenas o Ministério Público passou a 
estar legitimado à propositura da ação de improbidade administrativa17, o que 

17	 	No	dia	17/02/2022,	o	Min.	Alexandre	de	Moraes,	do	Supremo	Tribunal	Federal	(STF),	
deferiu	parcialmente	o	pedido	liminar	formulado	nas	ADIs	nº	7.042	e	7.043,	para	restaurar	
a	legitimidade	concorrente	da	entidade	lesada	para	a	propositura	da	ação	de	improbidade	
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repercutiu na capacidade para a celebração do acordo de não persecução cível, 
objeto de reflexão deste último capítulo.

Se a redação anterior abria margem a discussões sobre a necessidade de 
participação de ambos os legitimados (Ministério Público e entidade lesada), a 
possibilidade de um deles, sozinho, impedir a realização do acordo pelo outro e 
a recorribilidade em face da decisão homologatória do acordo pactuado, a nova 
conformação legislativa encerra parte das controvérsias.

Como único legitimado, o Ministério Público poderá celebrar acordo 
de não persecução com o agente e seu defensor (LIA, art. 17-B, §5º). Para se 
perfectibilizar, a composição dependerá da prévia oitiva do ente federativo 
lesado, seguida da aprovação por órgão especializado do Parquet e, ao final, 
da homologação judicial (LIA, art. 17-B, §1ª). Apesar de o novo texto de lei não 
autorizar expressamente, acredita-se ser possível à entidade lesada impugnar 
a sentença homologatória pela via recursal, tendo em vista sua qualidade de 
interessada na ação de improbidade (art. 17, §14, da LIA c/c art. 996, do CPC 2015).

A novel legitimidade exclusiva do Parquet também faz com que caiam por 
terra os fundamentos do veto que, em dezembro de 2019, atingiu a proposta de 
artigo 17-A da LIA. Por se referir expressa e unicamente ao Ministério Público, 
mas não à entidade administrativa lesada, então colegitimada à propositura da 
ação de improbidade administrativa, o dispositivo legal foi vetado e, junto dele, 
os requisitos mínimos a serem observados quando da celebração do contrato de 
não persecução cível em matéria de improbidade18.

Com a reforma, o legislador optou por retomar duas das três condições 
mínimas que haviam sido sugeridas no vetado artigo 17-A. A nova conformação 
legislativa exige, doravante, que advenha da celebração do acordo ao menos o 
integral ressarcimento do dano (LIA, art. 17-B, inciso I) e a reversão da vantagem 
obtida à pessoa jurídica lesada, ainda que oriunda de agentes privados (LIA, art. 
17-B, inciso II). A título de curiosidade, foi excluído, em relação à proposta anterior, 
o inciso III, que previa “o pagamento de multa de até 20% (vinte por cento) do valor 
do dano ou da vantagem auferida, atendendo a situação econômica do agente”.

Esses parâmetros basilares não impedem que o Ministério Público insira 
condições adicionais na sugestão de acordo, algo viabilizado pelo próprio § 6º, 
do artigo 17-B, da LIA. Além disso, o uso dos critérios previstos no artigo 16 da Lei 
nº 12.846/2013 continua possível.

administrativa.	Nada	 foi	dito,	entretanto,	 sobre	a	 legitimidade	ou	não	da	entidade	para	a	
celebração	 do	 ANPC,	 razão	 pela	 qual,	 na	 prática,	 a	 liminar	 consolidou	 a	 situação	 que	 se	
tentou	evitar	com	o	veto	ao	art.	17-A,	em	que	há	dois	legitimados	à	propositura	da	ação,	mas	
apenas	um	(o	MP)	ao	acordo.	A	questão	ainda	será	examinada	pelo	plenário,	em	data	até	o	
momento	não	definida.	
18	 Disponível	 em:	 <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Msg/
VEP/VEP-726.htm>.	Acesso	em:	setembro	de	2020.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Msg/VEP/VEP-726.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Msg/VEP/VEP-726.htm
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Por fim, o legislador explicita que o acordo poderá ser firmado no curso 
da investigação, durante o trâmite da ação de improbidade ou mesmo quando 
da execução da sentença condenatória (LIA, art. 17-B, §4ª). As duas primeiras 
hipóteses não surpreendem, sendo até mesmo intuitivas, diante do objetivo 
econômico, em termos de tempo e recursos (LIA, art. 17-B, §2º) que se busca 
atingir com a composição prévia ao ajuizamento da ação judicial, e que pode 
ser maximizado a partir da produção antecipada de provas. Ademais, caso este 
instrumento processual seja utilizado, dever-se-á atentar à forma de apuração 
do prejuízo ao erário, descrita no artigo 17-B, §3º, da LIA, no intuito de evitar 
contratempos.

A terceira situação difere das demais e gera certa estranheza, pois envolve 
a renúncia do Estado, não mais à pretensão sancionatória, que depende de 
confirmação por sentença proferida após o trâmite processual, mas à pretensão 
executória de uma sanção já chancelada judicialmente. Além do aparente 
conflito para com as “vantagens da rápida solução do caso” (LIA, art. 17-B, §2º), 
que deveriam ser levadas em consideração quando da celebração do acordo, o 
próprio nome do instituto passaria a não fazer sentido nesse contexto, sendo 
incongruente celebrar um acordo de não persecução justamente após o término da 
persecução. Ademais, o novo diploma não impõe limites adicionais à composição 
realizada após a sentença condenatória, tal como deduzido do artigo 4º, § 5º, 
da Lei nº 12.850/2013 que, nas delações premiadas pós-condenação, chancela 
apenas a diminuição da pena e a alteração de regime prisional, vedando benesses 
mais amplas, como o perdão judicial. Ao que parece, a tutela do interesse público 
dependeria, nestes casos, de concessões mais comedidas por parte do ente 
ministerial, associadas, em especial, às providências previstas no artigo 17-B, 
§6º, da LIA.

4. Considerações Finais

Diante das premissas e apontamentos anteriores, conclui-se que a 
demanda probatória autônoma pode se revelar como uma técnica processual 
útil e complementar em prol da maximização das soluções consensuais, capaz 
de propiciar a formação de um espectro probatório mais robusto acerca de 
determinado ato ilícito, além de servir, alternativamente, de ferramenta de 
aquilatação para a conveniência em se firmar acordo de não persecução cível 
(LIA, art. 17-B). 

Como visto, o descortinamento do ato ilícito e de suas consequências pode 
servir, antes de mais nada, para dissuadir o acusado de opor resistência à demanda 
judicial, não ficando descartada a sua propensão em prol da celebração de um 
acordo. Em abono à tese, cabe ressaltar que o rito preconizado para a produção 
antecipada de prova se revela mais célere e expedito comparativamente aos 
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trâmites exaustivos das ações de improbidade. Os efeitos do ajuizamento da 
demanda probatória sobre o prazo prescricional da ação de improbidade são 
salutares, comportando reflexão atenta, interrompendo-a sem dar ensejo à 
prescrição intercorrente. 

A questão afeta à legitimidade para a propositura de ação de produção 
antecipada de provas também ganha relevo quando se traz à tona o objeto e os 
eventuais legitimados ao ajuizamento de outras demandas coletivas conexas 
que, juntamente com a ação de improbidade administrativa, compõem um 
microssistema de processo coletivo. Conforme se pretendeu demonstrar, 
a solução compassada entre tais ferramentas e técnicas poderá otimizar o 
sistema de tutela coletiva brasileiro, inclusive pela perspectiva de utilização e 
compartilhamento de provas emprestadas.

Por fim, é indisputável que as ferramentas e técnicas voltadas à obtenção 
da autocomposição ganharam relevo no sistema jurídico pátrio. Como visto, 
ao tradicional compromisso de ajustamento de conduta (Lei nº 7.347/1985), 
somaram-se outros tantos institutos, com ênfase para (i) os acordos de leniência 
(Lei nº 12.846/2013), (ii) a colaboração premiada (Lei nº 12.850/2013), (iii) o apelo 
à mediação (Lei nº 13.140/2015) e, mais recentemente, o (iv) acordo de não 
persecução cível e penal (Lei nº 13.964/2019 e Resolução nº 181/2017/CNMP). A 
mudança legislativa veiculada pela Lei nº 13.964/2019, responsável pela alteração 
do § 1º do art. 17 da LIA, confirmou a possibilidade de celebração de acordos de não 
persecução em face de atos de improbidade, que, agora, contam com requisitos 
e parâmetros melhor delimitados, haja vista o disposto na Lei nº 14.230/2021. 
Quer-se acreditar, assim, que as alterações em comento podem ser utilizadas 
em compasso com a ação probatória autônoma.

Por fim, cabe explicitar que a produção antecipada de provas não deve 
ser vista como etapa prévia ou compulsória ao acordo de não persecução cível, 
mas, como visto, de importante técnica de dissuasão ou, ainda, de aferição da 
extensão dos danos gerados pelo ato de improbidade administrativa, sem olvidar 
ainda para apuração da responsabilidade patrimonial dos agentes.
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A INTERRELAÇÃO SISTEMÁTICA DAS AÇÕES COLETIVAS PARA A 
TUTELA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA: 

EFEITOS TRANSVERSAIS E PERSPECTIVAS 

Gregório Assagra de Almeida1
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Resumo

O patrimônio público e a probidade administrativa são direitos fundamentais 
difusos, em relação aos quais não é compatível interpretação restritiva, seja 
quanto ao direito material em si, seja em relação às garantias processuais 
de tutela jurisdicional e administrativa que envolvem esses bens jurídicos 
fundamentais da sociedade. A ação popular, a ação civil pública de ressarcimento 
ao erário, a ação civil pública de responsabilização por atos de improbidade 
administrativa e a ação civil pública de responsabilização das pessoas jurídicas 
por atos lesivos à administração pública nacional ou estrangeira poderão possuir 
identidade de causas de pedir, parcial ou total, já que, nos casos de defesa do 
patrimônio público e da probidade administrativa, poderá ocorrer a defesa de 
direito difuso relacionado com mesma situação fática e jurídica no plano da 
inconstitucionalidade ou da ilegalidade da conduta comissiva ou omissiva 
impugnada. É possível encontrar pontos de interseção entre as diversas 
legislações esparsas, de modo a se reconhecer, dentro das especificidades de 

1	 Pós-doutor	 pela	 Faculdade	 de	 Direito	 da	 Universidade	 de	 Syracuse,	 NY,	 Estados	
Unidos,	bolsista	CAPEs	em	Estágio	Sênior.	Doutor	em	Direitos	Difusos	e	Coletivos	e	mestre	
em	Direito	Processual	Civil	pela	Pontifícia	Universidade	Católica	de	São	Paulo.	Procurador	de	
Justiça	do	Ministério	Público	do	Estado	de	Minas.	Atualmente,	Coordenador	da	Procuradoria	
de	Justiça	com	Atuação	nos	Tribunais	Superiores.	É	Membro	da	Comissão	de	Jurista	Instituída	
pela	Presidência	do	Senado	Federal	para	Atualizar	a	Lei	dos	Crimes	de	Responsabilidade	do	
Presidente	da	República	e	Outros	Agentes	Políticos.	Integra	o	Comitê	Permanente	Nacional	
de	Fomento	à	Atuação	Resolutiva	do	Ministério	Público	(CONAFAR)	do	Conselho	Nacional	do	
Ministério	Público.	
2	 Doutorando	 em	 “Estado	 de	 Derecho	 y	 Gobernanza	 Global”,	 pela	 Universidade	 de	
Salamanca	 e	 em	Direito	 do	 Estado,	 pela	Universidade	 de	 São	 Paulo	 –	USP,	 em	programa	
de	dupla	titulação;	Mestre	em	“Estrategias	Anticorrupción	y	Políticas	de	 Integridad”,	pela	
Universidade	de	Salamanca.	Pós-Graduado	em	“Prevenção	e	Repressão	à	Corrupção:	aspectos	
teóricos	 e	 práticos”,	 pela	 Universidade	 Estácio	 de	 Sá.	 Promotor	 de	 Justiça	 do	Ministério	
Público	do	Estado	de	Minas	Gerais.	Membro	do	Grupo	de	Procuradores	e	Promotores	de	
Justiça	de	Defesa	da	Probidade	Administrativa	e	do	Patrimônio	Público	–	GEPPP.	Professor	da	
Fundação	Escola	Superior	do	Ministério	Público.	
3	 Pós-graduada	em	Direito	Público	pela	Fundação	Escola	do	Ministério	Público	do	Estado	
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cada diploma normativo, a identidade entre as causas de pedir, sendo possível 
aferir casos de conexão ou de litispendência propriamente dita. Por outro lado, 
em que pese a redação inconstitucional e inconvencional do art. 17-D da Lei n. 
8.429/92, introduzido pela Lei n. 14.230, de 25 de outubro de 2021, aplicam-se à 
ação civil pública de responsabilização por atos de improbidade administrativa 
e à ação civil pública de responsabilização das pessoas jurídicas por atos lesivos 
à administração pública nacional ou estrangeira o disposto no Microssistema 
de Tutela Jurisdicional Coletiva Comum (LACP e CDC), assim como o disposto 
na Lei da Ação Popular, com destaque para o artigo 18 dessa lei, que disciplina 
a coisa julgada coletiva. Ademais, o legislador infraconstitucional não tem 
autorização para alterar, restringir a natureza jurídica e não poderá limitar o plano 
de aplicabilidade das ações constitucionais fora das hipóteses expressamente 
autorizadas pela Constituição.

Palavras-chave

Patrimônio público; probidade administrativa; direitos fundamentais; 
tutela coletiva; ações coletivas; ação popular, ação civil pública de improbidade 
administrativa.

1. Introdução

O presente artigo visa discorrer sobre alguns aspectos da interrelação 
entre a ação popular, a ação civil pública de ressarcimento ao erário, a ação 
civil pública de responsabilização por atos de improbidade administrativa e a 
ação civil pública de responsabilização das pessoas jurídicas por atos lesivos à 
administração pública nacional ou estrangeira. 

Parte-se da premissa no sentido de que o patrimônio público e a probidade 
administrativa são direitos fundamentais difusos, de forma que não é possível 
interpretar restritivamente esses direitos fundamentais e os seus respectivos 
mecanismos de tutela administrativa e jurisdicional, ao contrário do disposto no 
art. 17-D da nova Lei de Improbidade Administrativa. 

Estuda-se o microssistema de proteção do patrimônio público, com ênfase 
para os aspectos de distinção e de aproximação entre as ações coletivas já 
mencionadas. Em seguida, afastando-se a incidência do art. 17-D da nova LIA, 
por inconstitucionalidade e inconvencionalidade, analisa-se a interrelação 
sistêmica entre essas ações, com ênfase para a cumulação de pedidos, a 
possibilidade reunião dessas demandas por conexão ou por litispendência, assim 
como sobre a coisa julgada e seus efeitos. Conclui-se, em relação ao advento 
da Lei 14.230/2021, que o legislador infraconstitucional não tem autorização, 
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no novo constitucionalismo democrático, fundado na supremacia dos direitos e 
dos deveres fundamentais, para alterar e restringir a natureza jurídica e o campo 
de aplicabilidade das ações constitucionais fora das hipóteses expressamente 
autorizadas pela própria Constituição.

Ao final, são apresentadas as conclusões e referências que amparam o 
trabalho.

 
2. O Patrimônio Público e a Probidade Administrativa 
Como Direitos Fundamentais Difusos

O patrimônio público e a probidade administrativa foram, definitivamente, 
consagrados pela Constituição da República de 1988 como direitos fundamentais 
de terceira dimensão, dotados de cariz transindividual e de tamanha relevância 
social que atraem a necessidade da mais ampla tutela4, preventiva ou repressiva, 
por parte de todos os legitimados. 

Unificando-se o conceito semântico aos conteúdos normativos específicos, 
com o complemento conceitual doutrinário, pode-se conceber o patrimônio 
público como o conjunto de bens e direitos (sociais e morais), de natureza 
móvel ou imóvel, corpóreos ou incorpóreos, patrimoniais ou extrapatrimoniais 
pertencentes não só aos entes públicos (União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios) da Administração Pública direta e indireta, mas à coletividade como 
titular ultimada, cuja conservação seja de interesse público e difuso, estando 
os administradores e os administrados responsáveis por sua efetiva tutela e 
sujeitos à responsabilização por eventuais danos de qualquer natureza.5

Por sua vez, entende-se a probidade administrativa como um princípio 
decorrente do princípio democrático (art. 1º, caput, da CR/1988), com abrangência 
de significação subjetiva e objetiva. Trata-se do próprio dever de honestidade, 
de lisura, de observância dos valores morais como patrimônio público de 
determinada comunidade (está aqui a sua dimensão subjetiva), ao mesmo 
tempo em que também se constitui no dever constitucional de cumprimento, 
no campo das suas respectivas incidências, da Constituição e das demais leis 
(está aqui a sua dimensão objetiva), continente de todos os demais princípios da 
Administração Pública.6 Com isso, o princípio da probidade abrange tanto a boa-

4	 O	controle	do	patrimônio	público	e	da	probidade	administrativa,	quanto	ao	momento,	
pode	ser	preventivo,	concomitante	ou	repressivo.	Quanto	aos	legitimados,	temos	o	controle	
interno,	o	controle	externo	institucional,	o	controle	político	e	o	controle	social.	Pode-se	ainda	
subdividir	o	controle	em	judicial	e	extrajudicial,	tendo	em	conta	a	autoridade	responsável	
pela	aplicação	de	medidas	protetivas	e	sanções.			
5	 Por	essa	concepção	ampliativa,	considerar-se-á	o	patrimônio	público	como	continente,	
do	qual	a	probidade	administrativa	e	boa	governança	são	conteúdos.
6	 Adota-se	aqui	o	referencial	teórico	ampliativo,	pelo	qual	a	probidade	administrativa	
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fé subjetiva ou psicológica, quanto a boa-fé ética ou objetiva.
Esses bens são objeto de proteção internacional e nacional. Estão presentes 

em diversos documentos internacionais de positivação de direitos humanos: 
Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão (1789); Declaração Universal dos 
Direitos do Homem (1948), Convenção Interamericana Contra a Corrupção (1996), 
Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (2003), dentre outros.  No 
interno, estão inseridos no terceiro estrato dimensional-evolutivo como direitos 
transindividuais difusos7 e são tutelados por um verdadeiro Microssistema 
de Tutela Coletiva, composto pela Constituição da República de 19888 como 
epicentro, orbitada por diversas normas infraconstitucionais de direito material 
e processual coletivo.

O patrimônio público e a probidade administrativa, tanto sob o aspecto 
subjetivo (titularidade individual e coletiva), quanto sob o aspecto objetivo 
(ordem jurídica), foram cunhados, externa e internamente, como direitos 
fundamentais, porquanto aquele se trata de conjunto de bens transindividual e 
solidarizado, a bem da dignidade da pessoa humana, sendo parâmetro básico 
para a interpretação e concretização da própria ordem jurídica e da fixação dos 
parâmetros e valores do próprio Estado Democrático de Direito, o que abrange, 
necessariamente a ideia de probidade na gestão pública. 

A fim de proporcionar a mais ampla e eficiente tutela a esses direitos 
fundamentais difusos, o Microssistema de Tutela Coletiva disponibiliza várias 
espécies de ação coletiva, cada qual regulada por normas constitucionais e 
infraconstitucionais específicas, que se diferem quanto aos legitimados, quanto 
aos ritos processuais e quanto aos seus efeitos.

é	continente	de	todos	os	demais	princípios	administrativos.	Desta	ala	doutrinária,	citamos	
Emerson	 Garcia:	 “[...]	 em	 que	 pese	 ser	 a	 observância	 ao	 princípio	 da	 moralidade	 um	
elemento	de	vital	importância	para	a	aferição	da	probidade,	não	é	ele	o	único.	Todos	os	atos	
dos	agentes	públicos	devem	observar	a	normatização	existente,	o	que	inclui	toda	a	ordem	
de	princípios,	e	não	apenas	o	princípio	da	moralidade.	Assim,	quando	muito,	será	possível	
dizer	que	a	probidade	absorve	a	moralidade,	mas	jamais	terá	a	sua	amplitude	delimitada	por	
esta”.	GARCIA,	Emerson	e	ALVES,	Rogério	Pacheco.	Improbidade	Administrativa.	6ª	ed.	rev.	e	
ampl.	Rio	de	Janeiro:	Lumen	Juris,	2011,	p.	55.	E	continua	o	mesmo	autor,	na	mesma	obra,	
p.	125:	(“Como	já	tivemos	a	oportunidade	de	dizer,	de	acordo	com	a	sistemática	atualmente	
vigente	 no	 direito	 positivo,	 a	 improbidade	 não	 está	 superposta	 à	 imoralidade,	 tratando-
se	de	conceito	mais	amplo	que	abarcará	não	somente	conceitos	morais	como	também	os	
demais	princípios	regentes	da	atividade	estatal,	o	que	não	deixa	de	estar	em	harmonia	com	
suas	raízes	etimológicas.”)	Pedro	Roberto	Decomain	caracteriza	o	ato	de	improbidade	como	
ofensa	a	princípios	constitucionais	da	Administração	Pública.	“O	conceito	de	improbidade,	
todavia,	pode	ter	alcance	mais	amplo,	abrangendo	não	apenas	atos	atentatórios	ao	princípio	
constitucional	da	moralidade	administrativa	(...)”.	DECOMAIN,	Pedro	Roberto.	Improbidade	
Administrativa.	São	Paulo:	Dialética,	2007,	p.	24.

7	 Já	trazemos	a	indicação	difusa	do	patrimônio	público	e	sua	proteção,	como	espécies	
de	 direito	 transindividual,	 cuja	 divisão	 em	 difusos,	 coletivos	 e	 individuais	 homogêneos	 é	
expressa	no	art.	81,	parágrafo	único	do	Código	de	Defesa	do	Consumidor	–	Lei	8078/90.	
8	 Artigos	5º	LXXIII	e	129,	III,	ambos	da	CR/88,	dentre	outros	dispositivos.
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3. Microssistema de Proteção do Patrimônio Público. 
Ação de Improbidade Administrativa Versus Ação Civil 
Pública de Responsabilização por Atos de Improbidade 
Administrativa 

A par de todas as normas de natureza penal que compõe o microcosmos de 
tutela anticorrupção9, desde 1965, já vigorava a Lei nº 4.717 (Lei da Ação Popular), 
que instrumentalizava de forma revolucionária a pretensão protetiva de alguns 
direitos coletivos, em especial, o patrimônio público, bem antes mesmo do 
surgimento da Lei nº 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) – considerada o grande 
marco normativo da tutela coletiva no Brasil –, consagrada posteriormente pela 
Constituição da República de 1988 e complementada sistematicamente pela Lei 
nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

O chamado Microssistema Extracriminal Anticorrupção10 ou de Tutela do 
Patrimônio Público11 é um conjunto de normas de direito material e processual 
coletivo, inclusive sancionador, as quais, basicamente, definem sujeitos passivos 
e ativos de direito material e processual, delimitam os objetos da tutela coletiva, 
os procedimentos, as condutas típicas, as sanções a elas cominadas, as regras 
de prescrição e de coisa julgada, tudo isso em uma conformação sistêmica, nas 
distintas e relativamente intercomunicáveis instâncias de responsabilização.  

Cronologicamente, a Lei da Ação Popular surgiu com a Constituição da 
República de 193412, cujo art. 113 previa, em seu n. 3813, de forma pioneira, e 
legitimação cidadã para pleitear a nulidade ou a anulação dos atos lesivos ao 
patrimônio público. Referida garantia foi suprimida pela Carta Ditatorial de 1937, 
mas restabelecida na Constituição da República de 1946 (art. 141, § 38º) e mantida 
nas Constituições seguintes (CR de 1967, art. 150, § 31; EC 01 de 1969, art. 153 § 31).

Após, em 29 de junho de 1965, surgiu a Lei n. 4.717, regulamentadora da 

9	 A	 título	 meramente	 exemplificativo,	 citamos	 o	 Dec.-Lei	 n.	 3.420/1941,	 o	 próprio	
Código	Penal	(arts.	317	e	333),	o	Dec.-Lei	n.	201/1967	e	a	Lei	n.	12.850/2013.	
10	 Conceito	 também	 trabalhado	 pelo	 autor	MARTINS,	 Tiago	 do	 Carmo.	 Improbidade	
Administrativa:	análise	da	Lei	8.429/92	à	luz	da	doutrina	e	da	jurisprudência.	1	ed.	Curitiba:	
Alteridade,	2021.	p.28-33
11	 Em	 seu	 sentido	 lato,	 patrimônio	 público	 compreende	 os	 direitos	 fundamentais	 à	
probidade	administrativa	e	à	boa	administração	ou	governança	pública.	
12	 Registre-se	que	o	art.	157	da	Constituição	 Imperial	de	1824	previa	a	ação	popular	
penal,	que,	por	sua	própria	natureza,	refoge	à	análise	extrapenal	aqui	proposta.	
13	 “Art	113	-	A	Constituição	assegura	a	brasileiros	e	a	estrangeiros	residentes	no	País	a	
inviolabilidade	dos	direitos	concernentes	à	liberdade,	à	subsistência,	à	segurança	individual	
e	à	propriedade,	nos	termos	seguintes:	
(...)
38)	Qualquer	cidadão	será	parte	legítima	para	pleitear	a	declaração	de	nulidade	ou	anulação	
dos	atos	lesivos	do	patrimônio	da	União,	dos	Estados	ou	dos	Municípios.”
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ação popular prevista no texto constitucional então vigente que, finalmente, foi 
consagrada de forma definitiva, como garantia constitucional indelével – cláusula 
pétrea – no artigo 5º, LXXIII, da Constituição da República de 1988:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação 
popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público 
ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade 
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 
histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-
fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;

Do texto constitucional atual, percebe-se uma clara ampliação quanto ao 
objeto de tutela: a moralidade administrativa, o meio ambiente e o patrimônio 
histórico e cultural; o que já havia sido também ampliado pela Lei n. 6.513/1977, 
que dera nova redação ao § 1º do art. 1º da Lei de Ação Popular, passando a 
considerar como patrimônio público para os fins referidos neste artigo, os bens 
e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico14. 

Por sua vez, a Lei da Ação Civil Pública, em 1985, trouxe, além do 
estabelecimento do objeto material coletivo de proteção (direitos difusos)15, 
algumas inovações transformadoras ao sistema processual civil pátrio: a 
legitimação ativa coletiva concorrente e disjuntiva (art. 5º); a coisa julgada 
coletiva (art. 16) e o estabelecimento de regras processuais para o processo 
coletivo.

As previsões normativas materiais e processuais da Carta de 1988 revelam os 
mais sensíveis fundamentos da tutela coletiva brasileira, por meio de um sistema 

14	 	Concordamos	com	a	doutrina	de	Rodolfo	de	Camargo	Mancuso,	para	quem	a	tutela	
das	relações	de	consumo	também	pode	ser	objeto	da	ação	popular.	Cf.	MANCUSO,	Rodolfo	
Camargo	 de.	 Ação	 Popular:	 proteção	 do	 erário,	 do	 patrimônio	 público,	 da	 moralidade	
administrativa	e	do	meio	ambiente.	4.	ed.	rev.	atual.	e	ampl.	São	Paulo:	Revista	dos	Tribunais,	
2001,	v.	1,		p.	43-44.	
15	 	Registre-se	que,	originalmente,	o	sistema	implantado	pela	LACP	era	o	da	taxatividade	
do	objeto	material,	o	que	restou	ultrapassado,	posteriormente,	pelas	disposições	materiais	
e	 processuais	 coletivas	 da	 Constituição	da	República,	 de	 1988	 e	 do	Código	de	Defesa	 do	
Consumidor,	que	resultaram	na	alteração	da	norma	do	art.	1º,	 IV,	da	Lei	7347/1985,	para	
nele	incluir	qualquer	outro	interesse	difuso	ou	coletivo.
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jurídico aberto de direitos fundamentais (§ 2º do artigo 5º), dinâmico (princípio 
democrático, vide art. 1º) e de tutela jurisdicional ampla e irrestrita (princípio do 
acesso à Justiça, do art. 5º, XXV). Registre-se, ainda, a disposição do artigo 129, 
III, consagradora do princípio da não-taxatividade do objeto material da tutela 
coletiva. 

Por derradeiro, o Código de Defesa do Consumidor (CDC), ao inserir na Lei 
de Ação Civil Pública o artigo 21, criou o revolucionário Microssistema de Tutela 
Jurisdicional Coletiva Comum, resultante da integração e interação entre as 
disposições processuais da Lei n. 8.078/90 e da Lei n. 7.437/85 (art. 90 do CDC 
e art. 21 da LACP). Trata-se de um conjunto de normas materiais e processuais 
coletivas comuns, ou seja, aplicáveis a toda hipótese de proteção jurisdicional 
de direitos coletivos. O CDC trouxe, ainda, disposições conceituais e tripartites 
sobre os direitos coletivos (art. 81, parágrafo único) e sobre a coisa julgada 
coletiva (art. 103).

Todo esse microssistema é informado por princípios de direito material 
e processual coletivo, com a finalidade de viabilizar a máxima efetividade na 
proteção dos direitos difusos, em especial do patrimônio público e da moralidade 
administrativa. O microssistema em questão serve de fundamento para a 
implementação de mecanismos de maior eficiência no controle preventivo e 
repressivo da corrupção, destacadamente pelo Ministério Público.

Uma vez considerado esse microcosmos normativo de tutela extrapenal 
do patrimônio público e da probidade administrativa, torna-se, ao menos 
doutrinariamente, importante perquirir se o combate aos atos de improbidade 
administrativa pode ser inserido no plano das tutelas transindividuais; se a Lei 
n. 8.429/92 criou uma ação específica ou se esta ação é espécie do gênero ação 
civil pública, sobretudo pela assistência e a técnica de redação do art. 17-D da Lei 
n. 8.429/92, inserido pela Lei n. 14.230/2021, que assim dispõe: 

Art. 17-D. A ação por improbidade administrativa é 
repressiva, de caráter sancionatório, destinada à 
aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nesta 
Lei, e não constitui ação civil, vedado seu ajuizamento 
para o controle de legalidade de políticas públicas e para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente 
e de outros interesses difusos, coletivos e individuais 
homogêneos. 

Observa-se que a Lei 14.230/20221, que alterou profundamente a Lei de 
Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1991) é claramente contraditória, em 
conteúdo e em termos. 

É contraditória em conteúdo, tendo em vista que, ao mesmo tempo em 
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que o art. 1º, § 5º, estabelece que “os atos de improbidade violam a probidade na 
organização do Estado e no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio 
público e social dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como da 
administração direta e indireta, no âmbito da União, dos Estados, dos Municípios 
e do Distrito Federal” (Incluído pela Lei n. 14.230/20021), o §2º do mesmo artigo, 
inserido pela mesma Lei, dificulta a defesa da probidade administrativa quando 
exibe dolo específico estabelecer que se considera “dolo a vontade livre e 
consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, 
não bastando a voluntariedade do agente”.

Por outro lado, é uma Lei contraditória em termos quando prevê, na 
literalidade do art. 17-D, acima transcrito, que a ação por improbidade 
administrativa é repressiva, de caráter sancionatório, e não constitui ação civil; 
porém, na literalidade do disposto no art. 17-B, incluído pela Lei n. 14.230, de 
2021, está previsto, expressamente, que “O Ministério Público poderá, conforme as 
circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução civil, desde 
que dele advenham, ao menos, os seguintes resultados (...)”. A letra da lei prevê a 
possibilidade de celebração de acordo de não persecução civil; mas a ação, em 
não havendo acordo, não é civil.

É preciso estabelecer os limites ao poder de legislar em sede de direitos 
e garantias fundamentais, especialmente em relação ao direito fundamental à 
Probidade Administrativa. Ensinam J.J. Gomes Canotilho e Vital Moreira que 
“O Catálogo constitucional dos direitos fundamentais teria bem pouco valor, se 
eles pudessem ser facilmente objecto de restrição ou compressão por parte do 
legislador. A garantia constitucional dos direitos fundamentais exige por isso uma 
clara disciplina limitadora da respectiva restrição” 16.

Portanto, no novo constitucionalismo, em que a Constituição é Direito, os 
direitos, liberdades e garantias fundamentais somente podem ser restringidos 
nos casos expressamente previstos na própria Constituição. O Legislador 
Ordinário poderá regulamentar, concretizar ou conformar, sendo-lhe vedada a 
supressão, a compressão ou a restrição de direitos e garantias constitucionais 
fundamentais sem autorização da própria Constituição. 

O Legislador Ordinário, portanto, não tem autorização, nem poder, 
para alterar e restringir a natureza e o campo de aplicabilidade das ações 
constitucionais. Portanto, quando o legislador estabeleceu que a Ação de 
Improbidade Administrativa não constitui ação civil e assim ele o fez com a 
finalidade de restringir, formal e materialmente, a ação de improbidade, verifica-
se hipótese clara de inconstitucionalidade e de abuso no poder de legislar. 

Por conseguinte, ressalta-se que a categorização dessa tutela como espécie 

16	 	Fundamentos	da	Constituição.	Portugal:		Coimbra	Editora,	1991,	p.	144.	
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de tutela coletiva (lato sensu) não é pacífica aos doutos. Em suma, o debate 
teórico recai sobre as classificações dicotômica (interesses públicos e privados) 
e tricotômica dos interesses (interesses públicos, privados e transindividuais). 
Geralmente, parte daqueles que defendem a classificação tricotômica afirmam 
que a ação civil pública só tutela interesses transindividuais e a tutela da 
probidade administrativa é de interesse público.

Parcela da doutrina brasileira especializada sustenta uma intransponível 
diferenciação dogmática entre a Ação de Improbidade Administrativa (art. 17, 
caput, da Lei nº 8.429/1992) e a Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985), refutando 
a possibilidade de utilização dessa última espécie na defesa do patrimônio 
público e da probidade administrativa, em razão, basicamente, da separação 
dogmática dos interesses tutelados (dicotomia ou tricotomia dos interesses)17 
e pela diferenciação de natureza, contornos e regramentos próprios de cada lei 
específica.18 

Há quem defenda também que a promoção da responsabilização pela prática 
de atos de improbidade administrativa está inserida na categoria processual de 
interesse público, e não de interesse difuso, do que decorreria a inferência de que 
a respectiva ação específica não seria uma espécie de ação civil pública, mas ação 
de improbidade administrativa, já que não se destinaria à tutela de interesses ou 
direitos transindividuais ou de grupos. Trilha esse entendimento, por exemplo, 
Marcelo Figueiredo, para quem a ação de improbidade administrativa não é 
espécie de ação civil pública, tratando-se de ações distinta, por ter aquela maior 
proximidade com a ação popular19. 

De outro lado, há os que pensam ser, sim, a ação para a responsabilização 
pela prática de atos de improbidade administrativa uma espécie de ação 
civil pública, a exemplo de Mazzilli20, que, há muito tempo, ao tratar da origem 
do instituto, já sustentava que “A rigor, ação civil pública é a ação não-penal, 
proposta pelo Ministério Público”21 com a ressalva de que a defesa da probidade 

17	 	Sobre	a	divisão	dogmática	dos	interesses	jurídicos,	ver	ALMEIDA,	Gregório	Assagra	
de.	Manual	das	Ações	Constitucionais.	Belo	Horizonte.	Del	Rey.	2007,	p.	69-74			
18	 	Citamos:	José	dos	Santos	Carvalho	Filho,	Manual	de	Direito	Administrativo.	15	ed.	
Rio	de	Janeiro:	Lumen	Juris,	2006,	p.	890-891.	WALD,	Arnoldo;	e	FONSECA,	Rodrigo	Garcia	
da.	 Ação	 de	 Improbidade	 Administrativa.	 Disponível	 em:	 <http://www.camara.rj.gov.br/
setores/proc/revistaproc/revproc2002/arti_arnold_rodrigo.pdf.>	 Acesso	 em	 12/05/2019.	
PAZZAGLINI	 FILHO,	 Marino.	 Lei	 de	 Improbidade	 Administrativa	 comentada:	 aspectos	
constitucionais,	 administrativos,	 civis,	 criminais,	 processuais	 e	 de	 responsabilidade	 fiscal;	
legislação	e	jurisprudência	atualizadas,	3.	ed.	São	Paulo:	Atlas,	2007.	p.	197
19	 Ação	 de	 improbidade	 administrativa,	 suas	 peculiaridades	 e	 inovações.	 In:	 BUENO,	
Cássio	 Scarpinella;	 PORTO	 FILHO,	 Pedro	 Paulo	 de	 Rezende	 (Coords.).	 Improbidade	
administrativa:	questões	polêmicas	e	atuais,	p.	287.
20	 A	defesa	dos	interesses	difusos	em	juízo,	p.	170.
21	 Esse	posicionamento	do	renomado	autor	existe	há	mais	de	20	anos	e	leva	em	conta	
o	critério	subjetivo	da	 legitimação	processual	coletiva	do	Ministério	Público.	Cf.	MAZZILLI,	
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administrativa não é tutela de interesse transindividual, de grupos, classes ou 
categorias de pessoas, mas sim de interesse público primário (bem geral da 
coletividade), o que, portanto, legitimaria o Ministério Público para a defesa, via 
ação civil pública, do patrimônio público e da moralidade administrativa.  

Pensamos que a ação de improbidade administrativa é modalidade 
de ação civil pública – Ação Civil Pública de Responsabilização por Ato(s) 
de Improbidade Administrativa, que possui natureza jurídica de garantia 
constitucional fundamental, conforme se extrai tanto do seu objeto material, 
que é composto dos direitos coletivos como direitos fundamentais (Título II, 
Capítulo I, da CR/1998), quanto da cláusula aberta dos direitos e das garantias 
constitucionais fundamentais (§ 2º do art. 5º e art. 129, III, ambos da CR/88). E, 
na condição de garantia constitucional fundamental, não pode ser alijada do 
referido microssistema normativo de proteção ao patrimônio público, sob pena 
de inconstitucionalidade e inconvencionalidade.

A sujeição e o dever de obediência ao princípio da probidade administrativa 
pelos que gerem a res publica (agente público ou particular) é também decorrência 
de concretude de um direito constitucional fundamental de toda a sociedade 
em ter uma administração subjetivamente honesta e objetivamente ética e 
cumpridora dos seus deveres legais e constitucionais. 

Assim sendo, a tutela jurisdicional revela dupla dimensão: é tutela de 
interesse público, mas também de interesse ou direito transindividual (difuso). E 
a ação, via de consequência, a despeito do que dispõe o art. 17-D da Nova Lei de 
Improbidade Administrativa, é uma espécie de ação civil pública. O próprio texto 
constitucional é expressamente invulnerável a qualquer tipo de restrição ou 
retrocesso, deixando claro que a ação civil pública poderá tutelar o patrimônio 
público e social (art. 129, III, da CR/1988), sem qualquer ressalva, nos termos do 
verbete da Súmula 329 do STJ. 

Das normas materiais e processuais contidas na Constituição da República 
de 1988 emanam sensíveis fundamentos da tutela coletiva brasileira, por meio de 
um sistema jurídico aberto de direitos fundamentais (§ 2º do artigo 5º da CR/1988), 
dinâmico (princípio democrático, vide art. 1º) e de tutela jurisdicional ampla e 
irrestrita (princípio do acesso à Justiça, do art. 5º, XXV). Em complemento, há o 
disposto no artigo 129, III, da CR/1988, que consagra o princípio da não taxatividade 
do objeto material da tutela coletiva. 

Considerando-se todo o desenvolvimento principiológico-normativo 
dos direitos materiais e processuais transindividuais, pensamos que esse 
entendimento sectário e restritivo não se afigura, concessa maxima venia, como 
o mais apropriado ou, até mesmo, relevante, ao se tratar de tutela processual 

Hugo	Nigro.	A	defesa	dos	interesses	públicos	em	juízo,	13ª	ed.	São	Paulo:	Saraiva,	2001,	p.	65.
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coletiva de direitos e garantias fundamentais, tais como o patrimônio público e a 
probidade administrativa – direito fundamental à boa governança pública. 

A análise das normas anticorrupção deve ser irradiada pelos princípios de 
direito material e processual coletivo, em especial o da não taxatividade da ação 
coletiva, o da máxima efetividade do processo coletivo e o do máximo benefício 
da tutela coletiva comum, e reclama interpretação ampliativa, teleológico-
sistemática, que proporcione uma aplicação integrada, como um verdadeiro 
microssistema de tutela do patrimônio público e da probidade administrativa.

Seguindo esse rumo de ideias, Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves 
assim lecionam: 

Equivocada assim, data venia a assertiva do descabimento 
da ação civil pública com vistas ao ressarcimento dos 
danos causados ao erário e à aplicação das sanções do 
art. 12 da Lei nº 8.429/92 em razão do suposto rito especial 
adotado pela Lei nº 7.347/85. Equivocada, rogata venia, 
não só porque o rito da ação civil pública não é especial, 
como também, mesmo que especial fosse, ou venha a ser, 
porque a questão do procedimento, para fins de incidência 
da Lei, e sua técnica protetiva, como visto, é de nenhuma 
importância22.

De outro lado, o pretenso descabimento de tutela do patrimônio público 
em casos de improbidade por via de Ação Civil Pública também não se afigura 
sustentável, uma vez que a limitação do provimento jurisdicional, contida no art. 
3º da LACP (condenação ao ressarcimento em dinheiro e/ou cumprimento de 
obrigação de fazer ou não fazer), já foi superada pelo artigo 83 do CDC, que admite 
todas as espécies de ações (e provimentos jurisdicionais) para a tutela (que deve 
ser adequada e eficaz) de todos os direitos e interesses transindividuais, dentre 
os quais, o patrimônio público e a probidade administrativa. 

Em término, a regra do art. 13 da LACP não impede o uso desse tipo de ação 
na defesa do patrimônio público, bastando que se utilize, sistematicamente, o 
disposto no artigo 18 da LIA e no artigo 17 da Lei da Ação Popular, revertendo-se 
o ressarcimento ao erário ao ente lesado, plenamente identificável. 

Corroborando esse posicionamento, temos também a jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça, consolidada no sentido cabimento de ação civil 
pública para casos de improbidade administrativa, a exemplo do conteúdo dos 

22	 GARCIA,	Emerson;	ALVES,	Rogério	Pacheco.	Improbidade	Administrativa/Emerson.	–	
6ª	ed.,	rev.	e	ampl.	e	atualizada.	–	Rio	de	Janeiro:	Lumen	Juris,	2011.	p.	742-743.
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acórdãos proferidos no REsp nº 108.5218-RS e no REsp nº 154.128-SC23. Pinçamos 
do referido julgado:

Torna-se, pois, indiscutível a adequação dos pedidos de 
aplicação das sanções previstas para ato de improbidade 
à ação civil pública, que se constitui nada mais do que 
uma mera denominação de ações coletivas, às quais por 
igual tendem à defesa de interesses meta-individuais.

Assim, não se pode negar que a Ação Civil Pública se trata 
da via processual adequada para a proteção do patrimônio 
público, dos princípios constitucionais da administração 
pública e para a repressão de atos de improbidade 
administrativa, ou simplesmente atos lesivos, ilegais ou 
imorais, conforme expressa previsão do art. 12 da Lei 
8.429/92 (de acordo com o art. 37,  § 4º, da Constituição 
Federal e art. 3º da Lei n.º 7.347/85) (Alexandre de Moraes 
in “Direito Constitucional”, 9ª ed. , p. 333-334).

Do mesmo modo, a Nova Lei de Improbidade Administrativa trouxe em 
seu artigo 17, § 16, a possibilidade de, por meio de decisão motivada, decidir 
pela conversão da ação ajuizada em ação civil pública, regulamentada pela 
Lei n. 7.347/85, nos casos em que o magistrado identifique ilegalidades ou 
irregularidades administrativas a serem sanadas sem que estejam presentes 
todos os requisitos para imposição das sanções aos agentes incluídos no polo 
passivo da demanda.

De todo o exposto, percebe-se que a diferenciação dogmática entre as 
espécies de ação para a tutela coletiva específica do patrimônio público não 
apresenta nenhuma relevância  prática e, principalmente, não pode sobrepujar o 
interesse público e social de tutela, maximamente eficaz, do patrimônio público 
e da probidade administrativa, porquanto a hermenêutica reclamada, sobretudo 
por se tratar de direitos e garantias fundamentais, deve ser a de interpretação 
teleológico-sistemática, formadora do Microssistema de Tutela do Patrimônio 
Público, que seja eficiente. Nesse sentido deve ser a interpretação do texto 
constitucional, de classificação dicotômica (Título II, Capítulo I da CR/1988): 
direitos ou interesses individuais e direitos ou interesses coletivos, que constitui 

23	 REsp	nº	108.5218-RS,	1ª	T.,	Relator	Min.	 Luiz	Fux,	 j.	15/10/2009,	DJ	06/11/2009	e	
REsp	nº	154.128-SC	,	1ª	T.,	Relator	Min,	Milton	Luiz	Pereira,	j.	11/05/1998,	DJ	18/12/1998.	No	
mesmo	sentido,	dentre	outros:	REsp.	nº	167.344-SP,	DJ	19/10/1998;	REsp.	nº	149.096-MG	,	
DJ	30/10/2000
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a nossa “Summa Divisio” do Sistema Jurídico brasileiro24.

4. A interrelação sistemática entre a ação popular, a 
ação civil pública de ressarcimento ao erário, a ação civil 
pública de responsabilização por atos de improbidade 
administrativa e a ação civil pública de responsabilização 
das pessoas jurídicas por atos lesivos à administração 
pública nacional ou estrangeira

O sistema jurídico brasileiro anticorrupção adota a unicidade de ação, 
com multiplicidade tipológica e sancionadora, pelo qual uma mesma conduta 
antijurídica, praticada por agentes públicos, com ou sem a participação de 
particulares, pode, simultaneamente, configurar um ilícito administrativo, 
civil, criminal e político, e, assim, receber sanções nas diferentes instâncias de 
responsabilização, sem que isso represente qualquer violação ao princípio do ne 
bis in idem25. 

Ocorre que o novo art. 21, § 4º, introduzido pela Lei n. 14.230, de 25 de 
outubro de 2021, promoveu sensível alteração no sistema anticorrupção 
nacional, ao prever a absoluta interferência recíproca entre as instâncias 
de responsabilização criminal e de improbidade administrativa, em caso 
de absolvição criminal em processo em que se discutam os mesmos fatos, 
quaisquer que sejam os fundamentos. Esse dispositivo esvazia por completo o 
§ 4º do art. 37 da CR/1988, que separa as instâncias de responsabilização, o que 
afronta o art. 1º da Convenção de Mérida, ao passo que diminui a amplitude da 
responsabilização por corrupção e se choca com uma interpretação teleológico-
sistemática do art. 366 do Código de Processo Penal e do art. 935 do Código Civil, 
possibilitando hipóteses inadequadas de absolvição obrigatória no campo da 
improbidade administrativa em casos de absolvição criminal por insuficiência 
de provas ou por prescrição penal.

O que possibilita a responsabilização cumulada em distintas instâncias 
de responsabilização é a diversidade de fundamentos jurídicos, porquanto, 
como leciona Cano Campos26, o referido postulado normativo não visa a impedir 

24	 ALMEIDA,	Gregório	 Assagra	 de.	Direito	material	 coletivo.	 Belo	Horizonte:	Del	 Rey,	
2008.
25	 	A	tradução	literal	do	brocardo	latino	significa	algo	como	“não	duas	vezes,	a	mesma	
coisa”.	 A	 expressão	 	 non	 bis	 in	 idem,	muito	 utilizada,	 especialmente	 na	 Espanha,	 não	 se	
afigura	 a	 mais	 correta	 gramaticalmente,	 conforme	 doutrina	 especializada.	 Vide:	 GARCÍA	
ALBERO,	“Non	bis	in	idem”:	material	y	concurso	de	leyes	penales.	Barcelona:	Cedecs,	1995,	
p.	23,	nota	1.
26	 CANO	CAMPOS,	Tomás.	Non	bis	in	idem,	prevalencia	de	la	via	penal	y	teoría	de	los	
concursos	en	el	derecho	administrativo	sancionador.	In	Revista	de	Administración	Pública,	n.	
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efetivamente que alguém possa ser sancionado mais de uma vez pelos mesmos 
fatos, mas sim que um indivíduo seja múltiplas vezes reprimido ou castigado 
em razão da prática dos mesmos fatos com base em fundamento idêntico. O 
núcleo da análise deve ser o bem jurídico tutelado: se for o mesmo, não haverá 
proibição de múltiplas sanções em distintas instâncias de responsabilização, o 
que sói ocorrer em casos de corrupção, em que, por exemplo, a conduta descrita 
nos tipos dos artigos 317 e 333 do Código Penal Brasileiro, a um só tempo, 
podem configurar crime, ato de improbidade administrativa (Lei de Improbidade 
Administrativa), ato lesivo ao patrimônio público (Lei da Ação Popular), infração 
administrativo-disciplinar prevista em algum estatuto de servidores públicos 
(ex.: Lei n. 8.112/90), atos lesivos à Administração Pública nacional ou estrangeira 
(Lei n. 12.846/13) e infração política (ex.: art. 15, V, da CR/88).

Cada norma tipificadora e sancionadora infraconstitucional traz, em 
seus dispositivos, basicamente: os sujeitos ativos e passivos dos atos e do 
respectivo processo; os tipos legais que descrevem as condutas ilícitas; as 
sanções correspondentes; as ações e os ritos processuais adequados; e, em 
certos casos, como na Lei de Improbidade Administrativa e nos estatutos dos 
servidores públicos, as regras específicas de prescrição.

Na perspectiva processual desse microssistema de tutela coletiva, pode-se 
afirmar que existe uma interrelação sistemática entre as diversas espécies de 
ações que visam à proteção do patrimônio público e da probidade administrativa: 
ação popular; ação civil pública de ressarcimento ao erário; ação civil pública de 
responsabilização por atos de improbidade administrativa e a ação civil pública 
de responsabilização das pessoas jurídicas por atos lesivos à administração 
pública nacional ou estrangeira. Essa relação de potencial interferência 
recíproca decorre, principalmente, da identidade do bem jurídico tutelado pelas 
leis que compõem o referido microssistema protetivo e pela opção legislativa em 
promover tutela sancionadora em distintas searas. 

As diferenças no tratamento normativo da matéria são, fundamentalmente: 
as partes legitimadas, os ritos processuais e a natureza jurídica dos provimentos 
jurisdicionais. Cronologicamente, temos: a Lei n. 4.717/65; a Lei n. 7347/85; 
a Lei n. 8.492/90; a Lei n. 12.846/13 e a Lei n. 14.230/2021, que, por seu art. 21, 
§ 4º, promoveu sensível mudança inconstitucional e inconvencional a esse 
sistema. São esses os principais definidores dessa interrelação sistêmica, cuja 
aplicabilidade merece a análise crítica e detida feita a seguir.

A Lei da Ação Popular traz, textualmente, como único legitimado ativo o 
cidadão, sendo que essa legitimidade ativa decorre diretamente da Constituição 

156,	p.	195-196,	set./dez.	2001.
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(art. 5º, inciso LXXIII, da CR/1988).27, 28  Já como sujeitos processuais passivos, 
a Lei n. 4.717/65 traz as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas 
em seu art. 1º, as autoridades, funcionários ou administradores que houverem 
autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por 
omissas, tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do 
mesmo. O rito processual é o ordinário (remissão ao Código de Processo Civil, vide 
art. 1.049), segundo previsão do art. 7º e seguintes, com algumas especificidades. 
O pedido e provimento jurisdicional são condenatórios, declaratórios (nulificação) 
ou desconstitutivos (anulação) e incluirão o pagamento, ao autor, das custas 
e demais despesas, judiciais e extrajudiciais, diretamente relacionadas com a 
ação e comprovadas, bem como o dos honorários de advogado. 

A Lei da Ação Civil Pública, por sua vez, inovou com a significativa ampliação 
dos sujeitos ativos processuais (art. 5º) e com a consagração do princípio da 
não taxatividade das espécies de tutela jurisdicional possíveis, decorrente da 
interpretação sistêmica dos arts. 3º e 21 da LACP, com o art. 83 do Código de 
Defesa do Consumidor. Todavia, não há previsão expressa de sanções, a não ser 
os efeitos decorrentes da sentença condenatória ao cumprimento de obrigações 
positivas e negativas aos autores dos ilícitos e/ou seus beneficiários. No que 
diz respeito à tutela do patrimônio público, além da possibilidade de pleito de 
cessação da conduta efetiva ou potencialmente ilícita e de obrigações positivas 

27	 Para	 Rodrigo	Mazieiro,	 um	 dos	 autores	 deste	 trabalho,	 a	 interpretação	 das	 ações	
com	pedido	de	aplicação	de	sanções	deverá	ser	restritiva.	Escreve	esse	autor	que	os	mais	
fortes	 argumentos	 para	 essa	 limitação	 seriam:	 a)	 a	 interpretação	 restritiva	 da	 relação	 de	
sujeitos	ativos	processuais	para	cada	 lei	 infraconstitucional	do	microssistema	de	tutela	do	
patrimônio	público	e	da	probidade	administrativa;	b)	 interpretação	restritiva	dos	pedidos,	
em	 se	 tratando	 de	 direito	 sancionador,	 pelo	 princípio	 da	 legalidade.	Quanto	 ao	 primeiro	
argumento,	a	conclusão	decorre	da	vontade	expressa	do	legislador,	que	vai	além	do	mero	
“silêncio	 eloquente”,	 por	 se	 tratar	 de	 limitação	 adequada	 da	 legitimidade	 concorrente	
disjuntiva	para	cada	espécie	de	ação,	 sob	pena	de	 subversão	do	próprio	microssistema	e	
ineficiência	 da	 tutela.	 Registra-se	 que	o	 próprio	 art.	 1º	 da	 Lei	 da	Ação	Civil	 Pública	 faz	 a	
ressalva	expressa	à	ação	popular,	 indicando	a	diferenciação	específica	das	ações,	de	 seus	
legitimados	 e	 de	 seu	 objeto,	 o	 que	 se	 aplica,	 consequentemente,	 à	 Lei	 de	 Improbidade	
Administrativa.	Quanto	ao	segundo,	é	decorrência	lógica	do	princípio	da	legalidade	expressa,	
vigente	no	direito	sancionador.	Aliás,	em	se	tratando	de	direito	sancionador,	é	da	sistemática	
nacional	 a	 previsão	 expressa	 das	 causas	 de	pedir,	 das	 sanções	 específicas	 para	 cada	tipo	
de	tutela	e	dos	provimentos	jurisdicionais	correspondentes,	como	se	infere	dos	dispositivos	
legais	que	preveem	os	fatos	típicos,	os	objetos	das	ações	e	a	respectiva	tutela	jurisdicional	
almejada.
28	 Gregório	Assagra	de	Almeida,	um	dos	autores	deste	artigo,	defende	que,	apesar	da	
forte	resistência	e	da	ausência	de	previsão	normativa	expressa	no	art.	17	da	Lei	n.º	8.429/92,	
o	cidadão	teria	legitimidade	para	pleitear	a	aplicação	das	sanções	previstas	no	art.	12	da	LIA:	
a	uma,	porque	a	ação	popular	é	ação	típica	para	a	defesa	do	patrimônio	público	em	geral;	a	
duas,	porque	o	cidadão	é	o	mais	legítimo	dos	entes	e	pessoas	que	atuam	na	defesa	desses	
bens;	 a	 três,	 porque	 a	 ação	 popular	 é	 garantia	 constitucional	 a	merecer	 a	mais	 eficiente	
tutela,	 com	 interpretação	 aberta,	 ampliativa	 e	 flexível;	 por	 fim,	 porque	 a	 referida	 ação	 é	
espécie	de	direito	político	material	de	exercício	direto	da	soberania	popular	na	fiscalização	
da	 administração	 pública	 (art.	 1º,	 parágrafo	 único,	 e	 art.	 5º,	 LXXIII,	 ambos	 da	 CR/1988).	
ALMEIDA,	Gregório	Assagra	de.	Manual	das	ações	constitucionais.	Belo	Horizonte:	Del	Rey,	
2007,	p.	360.



153

de dar ou fazer, a tutela mais evidente é a de ressarcimento integral dos danos, que, 
propriamente, não tem natureza jurídica de sanção, mas de mera recomposição 
ao status quo ante em termos de responsabilidade civil. O rito é o comum (art. 19 
da LACP e art. 1.049 do CPC), com as especificidades da própria Lei n.º 7.347/85.

A Lei de Improbidade Administrativa, a seu turno, inovou consideravelmente 
no ordenamento jurídico brasileiro, substancialmente por trazer tipos específicos 
de atos qualificados como de improbidade administrativa, suas respectivas 
sanções civis, a serem aplicadas pelo juízo após findo o devido processo 
coletivo correspondente e regras específicas sobre prescrição da pretensão 
sancionatória estatal29. 

Seguindo no tempo, a Lei n.º 12.846/13 inaugurou na ordem jurídica 
brasileira pela previsão da possibilidade de responsabilização administrativa e 
civil objetiva de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração 
Pública, nacional ou estrangeira, trazendo à lume a tipificação desses atos (art. 
5º), os sujeitos passivos e ativos materiais e processuais, as correspondentes 
sanções administrativas (art. 6º) e civis (art. 19) e as regras de procedimento 
administrativo (arts. 8º a 15) e processo (arts. 18 a 21), além do acordo de leniência 
(arts. 16 e 17). Especificamente quanto à espécie de ação para viabilização da 
pretensão de responsabilização civil, o art. 21 da Lei n.º 12.846/13 remete à 
sistemática da Lei da Ação Civil Pública, estabelecendo como legitimados ativos 
a Administração Pública Direta e Indireta e o Ministério Público. 

Quanto aos legitimados para o ajuizamento desta espécie de ação civil 
pública, abrem-se duas possibilidades hermenêuticas: a) restritiva e específica, 
pela qual os legitimados seriam apenas os textualmente previstos na combinação 
do § 1º do art. 5º com o artigo 21 da LRPJ – Administração Pública Direta e Indireta 
e o Ministério Público; b) ampliativo-sistemática, pelo texto do artigo 21 da LRPJ, 
que remete à LACP.  

Por fim e como já criticado, a chamada Nova Lei de Improbidade 
Administrativa, resultante das severas transformações trazidas pela Lei n. 
12.230/2021, rompeu com todo o sistema anticorrupção nacional ao trazer a 
previsão contida no art. 21, § 4º, dispositivo inconstitucional (art. 37, § 4º, CR) e 
inconvencional (art. 1º da Convenção de Mérida), que torna absoluta a interferência 
do juízo criminal absolutório na instância cível da improbidade administrativa, 
por qualquer fundamento decisório.

29	 A	respeitos	dessas	alterações,	recomenda-se	a	leitura	das	obras	Comentários	à	Nova	
Lei	 de	 Improbidade	 Administrativa:	 Lei	 8.249/1992,	 com	 alterções	 da	 Lei	 14.230/2021	 /	
Fernando	da	Fonseca	Gajardoni	...	[et.	al.].	5	ed.	ver.,	atual.	e	ampl..	São	Paulo:	Thompson	
Reuters	 Brasil,	 2021;	 e	 Comentários	 a	 Lei	 de	 Improbidade	 Administrativa:	 Interpretação	
Constitucional	 em	 Consonância	 com	 a	 Eficácia	 Jurídica	 e	 Social	 /	 organizadores	Marcelo	
Malheiros	 Cerqueira,	 Galtiênio	 da	 Cruz	 Paulino,	 João	 Paulo	 Santos	 Schoucair,	 Octahydes	
Ballan	Junior.	São	Paulo:	Editoria	Juspodivm,	2022
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Até que o Supremo Tribunal Federal proclame a inconstitucionalidade e a 
inconvencionalidade desse dispositivo em controle concentrado, os seus efeitos 
devem ser afastados por controle difuso, tanto por parte do Judiciário como 
pelo próprio Ministério Público, principal demandista para responsabilização por 
improbidade administrativa, a fim de se viabilizar a máxima efetividade da tutela 
do patrimônio público, tal qual definido no § 4º do art. 37 da CR/88 e no art. 1º da 
Convenção de Mérida. 

5. Os Efeitos Transversais e Recíprocos dos Provimentos 
Jurisdicionais das Ações Coletivas para a Tutela do 
Patrimônio Público e da Probidade Administrativa e suas 
Perspectivas para a Máxima Efetividade da Tutela Coletiva

Um ponto central da interpretação sistêmica dessas normas é a análise da 
litispendência entre as ações coletivas. Prevista nos parágrafos 1º e 3º do art. 337 
do Código de Processo Civil, trata-se de pressuposto processual negativo, cuja 
ocorrência fática conduz ao termo do processo sem resolução do mérito, nos 
moldes do art. 485, V, do mesmo diploma processual. 

Nos processos coletivos, o reconhecimento da identidade dos elementos 
da ação gera uma grande dificuldade ao operador do direito, sobretudo porque 
pode haver litispendência para além dos casos em que haja mera identidade de 
partes processuais. Nesse sentido, Fredie Didier Júnior e Hermes Zanetti Júnior 
lecionam que “a tríplice identidade dos elementos da demanda é apenas o caso 
mais emblemático de litispendência. Trata-se do exemplo mais claro do fenômeno. 
Mas não é o único”30. Explicam estes autores que a litispendência ocorre quando 
pendem processos com o mesmo conteúdo, quando a mesma situação jurídica 
controvertida é posta em mais de um processo para ser resolvida pelo Poder 
Judiciário. Em outros termos, haverá litispendência quando, por meio de duas 
ou mais ações, provoca-se o Judiciário para o deslinde da mesma lide, com o 
envolvimento dos mesmos interessados.

Entretanto, em se tratando de legitimação extraordinária, mesmo que a 
ação seja proposta por autores diferentes, o titular do direito material estará 
representado de igual forma, configurando-se, assim, a repetição da causa em 
juízo. Nestas hipóteses, a litispendência restará configurada sempre que houver 
identidade de pedido, de causa de pedir e de partes em sentido material, muito 
embora sejam distintas as partes processuais. 

A análise da litispendência entre ações coletivas deve, inexoravelmente, 

30	 DIDIER	JR,	Fredie.	ZANETTI	 Jr.	Hermes.	Curso	de	direito	processual	civil	–	processo	
coletivo.	vol.	4,	4ª	ed.,	Salvador:	JusPodium,	2009,	P.	170.
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considerar que o legitimado ativo pleiteia sempre o provimento de interesses 
alheios, de forma extraordinária disjuntiva e concorrente, podendo o polo ativo ser 
preenchido por qualquer um dos colegitimados (Ministério Público, Administração 
Pública direta e indireta, associações civis com representatividade adequada, 
etc.), bastando para a configuração da identidade de ações a coincidência do 
pedido e da causa de pedir. Logo, se colegitimados concorrentes disjuntivos 
distintos propõem diferentes ações para a defesa do mesmo direito coletivo, 
configurada estará a litispendência.

O efeito mais eloquente da litispendência é a geração da extinção do 
processo posteriormente iniciado, sem a resolução do seu mérito (art. 485, V, 
do CPC). Entretanto, em se tratando de processo coletivo, regido entre outros, 
pelo princípio da máxima efetividade da tutela jurisdicional, há de se fazer a 
ressalva de que nem sempre essa extinção do feito cronologicamente posterior 
será a mais adequada das soluções, abrindo-se ao magistrado a oportunidade 
da reunião dos processos para um julgamento uníssono que melhor atenda à 
eficiente tutela dos interesses transindividuais em juízo. 

Outro fundamento, de ordem pragmática, é o de vantajosidade do 
aproveitamento de atos já praticados, eis que qualquer colegitimado ativo poderá 
intervir no processo, a qualquer tempo, na qualidade de assistente litisconsorcial, 
especialmente no que diz respeito à questão probatória. 

A jurisprudência superior nacional já acolhe esse entendimento há tempos, 
firmado com o julgamento do recurso ordinário em mandado de segurança 
(RMS) nº  24.196/ES, relatado pelo ministro Felix Fischer, julgado pela Quinta 
Turma do Superior Tribunal de Justiça em 18/02/2008,31 em que se decidiu que 
“o aspecto subjetivo da litispendência nas ações coletivas deve ser visto sob a 
ótica dos beneficiários atingidos pelos efeitos da decisão, e não pelo simples 
exame das partes que figuram no polo ativo das demandas”. Esse posicionamento 
foi posteriormente ratificado pela ministra Eliana Calmon, relatora do REsp 
1.168.391/SC e em diversos outros julgamentos subsequentes.

Vale apontar também que a reunião dos processos em casos de 
litispendência coletiva também resolve o problema da eventual diferença de 
ritos processuais correspondentes a cada ação especificamente regulada, uma 
vez que o que importa é a mais ampla e eficiente prestação jurisdicional para 
a tutela dos interesses transindividuais em jogo. Extinguir o processo relativo 
da ação popular importaria em desestímulo ao exercício efetivo do controle 
social da administração pública, da defesa do patrimônio público e da probidade 
administrativa. De outro giro, extinguir a ação civil pública resultaria na diminuição 
da efetividade da tutela coletiva, eis que esvaziaria a colegitimação concorrente 

31	 STJ.	RMS	24.196/ES,	Rel.	Ministro	Felix	Fischer,	Quinta	Turma,	julgado	em	13/12/2007,	
DJ	18/02/2008,	p.	46
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disjuntiva daqueles que, em tese, são melhor estruturados tecnicamente que 
o cidadão, além de possuírem a tutela do patrimônio público e da probidade 
administrativa como função constitucional e institucional.

6. As Especificidades e a Identidade da Causa de 
Pedir na Tutela  do Patrimônio Público e da Probidade 
Administrativa
 
Não obstante exista uma interrelação sistemática entre as diversas ações 

que visam à proteção do patrimônio e da probidade administrativa – sendo 
elas a ação popular; a ação civil pública de ressarcimento ao erário; a ação 
civil pública de responsabilização por atos de improbidade administrativa e a 
ação civil pública de responsabilização das pessoas jurídicas por atos lesivos 
à administração pública nacional ou estrangeira –, diante das distinções nos 
tratamentos normativos, pode-se parecer, em um primeiro momento, que os 
fundamentos jurídicos processuais utilizados para suas narrativas nem sempre 
serão os mesmos. Até porque os ritos processuais para as ações coletivas 
apontadas são previstos em diplomas legislativos distintos, sendo eles:  Leis n.º 
4.717/65; 7347/85; 8.492/90 e 12.846/13.

Todavia, a similitude dos procedimentos não é condição necessária para se 
configurar identidade das causas de pedir. Não se deve confundir (i) o fundamento 
jurídico do pedido, que é composto pelo liame jurídico entre os fatos e o pedido, 
compondo a causa de pedir, com (ii) o seu fundamento legal, que consiste na 
indicação de artigo de lei no qual se fundamenta a decisão, não compondo a 
causa de pedir e não vinculando o juiz. 

Assim, as ações coletivas em análise poderão possuir identidade de 
causas de pedir, parcial ou total, já que, nos casos de defesa do patrimônio 
público e da probidade administrativa, poderá ocorrer a defesa de direito difuso 
relacionado com mesma situação fática e jurídica, seja do ponto de vista da 
inconstitucionalidade ou da ilegalidade da conduta comissiva ou omissiva 
impugnada. É possível encontrar pontos convergentes entre as diversas 
legislações esparsas, de modo a se reconhecer, dentro das especificidades de 
cada diploma normativo, a identidade entre as causas de pedir. 

Ainda que os fundamentos jurídicos do pedido se diferenciem na propositura 
das ações coletivas em estudo, a identidade dos fatos narrados, relacionados 
com o ato de improbidade administrativa, pode gerar, per si, o vínculo recíproco 
necessário para processamento simultâneo de ações diversas que tutelam o 
mesmo bem jurídico. 

Não é necessário sequer que o bem jurídico pretendido, objeto da ação, seja 
o mesmo, sendo suficiente tão somente a discussão da mesma situação fática e 
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jurídica para se reunir as demandas, ainda que os pedidos sejam diversos32. 
Exemplificando, uma determinada lesão ao patrimônio público pode gerar, 

simultaneamente (i) uma ação popular em que cidadão requer a cessação do ato 
ímprobo praticado pelo agente público e o ressarcimento dos danos ao erário 
causados, e (ii) uma ação civil pública em que se pretende a responsabilização de 
empresa que contribui para prática do mesmo ato lesivo. Nesse caso, apesar de 
o objeto da relação jurídica ser distinto, a situação que se discute é a mesma, o 
que possibilita a reunião dos processos. 

Não há que se falar, portanto, na extinção de quaisquer das ações coletivas 
que visam a tutela do patrimônio pública e da moralidade administrativa para 
se permanecer com o trâmite de outra33. Raciocínio diverso seria contrário aos 
princípios da máxima efetividade e do acesso à justiça, que norteiam a tutela 
jurisdicional supraindividual, além de ser um desestímulo ao exercício efetivo do 
controle social da administração pública.

Sobre esse aspecto, menciona-se, inclusive, que a despeito da redação 
do art. 17-D, introduzido pela Lei n. 14.230/2021, apesar de tentar criar um 
tertium genus de ação – tratando-se, conforme já defendido de dispositivo 
inconstitucional (art. 37, § 4º e art. 5, § 2º, ambos da CR/88) e inconvencional 
(violação à amplitude da tutela anticorrupção prevista no art. 1º da Convenção de 
Mérida, que se relacionada com a proteção de direitos humanos por intermédio 
do combate à corrupção), por excluir a ação civil pública de responsabilização por 
atos de improbidade administrativa do Microssistema de Tutela Coletiva Comum, 
ao limitar seu objeto exclusivamente à aplicação das sanções previstas no art. 
12 e impossibilitar outras –, não há impedimento na coexistência de uma ação 
dessa espécie com uma ação civil pública de ressarcimento e de obrigação de 
fazer ou não fazer, o que converge com a possibilidade de reunião das demandas.  

 
7. Dos Limites da Possibilidade de Cumulação de Pedidos 
nas Ações Coletivas para a Tutela do Patrimônio Público e 
da Probidade Administrativa
 
Não há previsão legal expressa acerca da possibilidade de cumulação de 

pedidos constantes nos diversos diplomas normativos que regulam a tutela 
coletiva do patrimônio público e da probidade administrativa. Assim, diante da 
natureza jurídica distinta do objeto de cada ação, a doutrina pátria majoritária 

32	 Nesse	sentido,	DIDIER	Jr.,	Fredie;	ZANETI	Jr.	Hermes.	Curso	de	direito	processual	civil:	
processo	coletivo.	15	ed.	rev.	atual,	e	ampl.	Salvador:	Ed.	JusPodivm,	2021.	v.	4,	p.	206-207.
33	 O	artigo	1º	da	Lei	n.º	7.347/85	autoriza	a	concorrência	entre	a	ação	civil	pública	e	
ação	popular,	 ao	dispor	que	 “regem-se	pelas	disposições	desta	 Lei,	 sem	prejuízo	da	ação	
popular,	as	ações	de	responsabilidade	por	danos	morais	e	patrimoniais	causados	[...]”.
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vem entendendo que nem sempre é permitida tal cumulação. Isso porque, 
enquanto a ação civil pública e ação popular, regulamentadas pelas Leis n.º 
7.347/85 e 4.717/65, tratam de provimentos jurisdicionais de natureza declaratória, 
constitutiva, condenatória-ressarcitória, as ações de improbidade administrativa 
e de responsabilização das pessoas jurídicas por atos lesivos à administração 
pública nacional ou estrangeira, constantes nas Leis n.º 8.429/92 e 12.846/13, 
trazem também pedidos de natureza sancionatória.

O 17-D da Nova Lei de Improbidade Administrativa, além de conter redação 
a técnica e redundante, procurou retirar a ação civil pública de responsabilização 
por atos de improbidade administrativa do Microssistema de Tutela Coletiva, 
restringindo, expressamente, seu objeto e o provimento jurisdicional apenas à 
condenação às sanções próprias, vedando-se a aplicação do princípio da não-
taxatividade da tutela coletiva, entre outros. É óbvio que essa alteração necessita 
de uma interpretação em conformidade com a Constituição, pois, como afirmado, 
o legislador infraconstitucional não está autorizado a alterar a natureza de ação 
constitucional, ainda mais para enfraquecer o seu campo de aplicabilidade. 

Nesse contexto, a despeito de determinados autores34 entenderem que é 
permitida, nas ações de improbidade administrativa, a cumulação dos pedidos de 
sanção, previstos na Lei n.º 8.429/92, com os pedidos declaratórios de anulação 
ou decretação de nulidade dos atos ímprobos, os quais mencionado diploma 
legislativo não faz referência expressa, ou ainda, com pedidos de obrigação de 
fazer ou não fazer, bem como de condenação por danos morais difusos e pedidos 
implícitos35; – de forma oposta, entendem não ser possível buscar, na ação popular 
e na ação civil pública, as sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa. 
Para tanto, argumentam que as demandas não regulamentadas pela Lei n.º 
8.429/92 devem ser restritas à invalidade do ato ilícito da administração pública 
e à condenação de ressarcimento dos responsáveis e dos beneficiários do ato 
nas perdas e danos, porquanto seus objetos, nesse particular, são menos amplos 
que os da ação de improbidade administrativa – não tratando, por exemplo, da 
perda de função pública e suspensão de direitos políticos –, pensamento segundo 
o qual não nos alinhamos.

Não há dúvidas que as consequências previstas na Lei de Improbidade 
Administrativas podem ser mais graves do que aquelas previstas na Lei da Ação 
Civil Pública e da Lei de Ações Populares, e que o primeiro diploma normativo 
possui regulamentação mais específica acerca da tutela do patrimônio público 

34	 Como	por	exemplo,	SICA,	Heitor	Vitor	Mendonça.	Aspectos	do	pedido	na	ação	de	
improbidade	administrativa.	Revista	de	processo	/	Instituto	Brasileiro	de	Direito	Processual	
(IBDP).	São	Paulo:	Revista	dos	Tribunais.	v.	34,	n.	178,	p.	76-105,	dez.	2009.
35	 GARCIA,	Emerson;	ALVES,	Rogério	Pacheco.	Improbidade	Administrativa/Emerson.	–	
6ª	ed.,	rev.	e	ampl.	e	atualizada.	–	Rio	de	Janeiro:	Lumen	Juris,	2011.	p.	1.023-1.031.
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e da moralidade administrativa, com provimentos jurisdicionais de natureza 
mais ampla. Porém, é cediço que, diante da ausência dos pedidos de sanção 
previstos da Lei n.º 8.429/92 pelo cidadão na ação popular ou mesmo por um dos 
legitimados ativos para propositura da ação civil pública, outro colegitimado para 
ajuizar ações coletivas, como Ministério Público, pode entrar simultaneamente 
com ação de improbidade administrativa fundamentada na mesma causa de 
pedir e tendo como pedido tais penalidades. As sistemáticas da ação popular e 
da ação civil pública não inviabilizam, em momento algum, o manejo da ação de 
improbidade administrativa, nem o contrário.

Não bastasse, nos casos em que tramitam ações coletivas que versam 
sobre a proteção do mesmo patrimônio público ou da probidade administrativa 
com pedidos de natureza distinta, é plenamente possível a reunião de demandas 
pela identidade de causa de pedir, havendo, consequentemente, uma cumulação 
desses pedidos. Até porque, além da concorrência dessas demandas ser própria 
da tutela de interesse transindividuais, sua reunião se dá pela observância da 
economia processual e da harmonização dos julgados.36

8. A Formação da Coisa Julgada nas Ações Coletivas 
para a Tutela do Patrimônio Público e da Probidade 
Administrativa e seus Efeitos
 
As ações coletivas que visam à proteção do patrimônio público e da 

probidade administrativa versam sobre a tutela de direitos difusos, que dizem 
respeito a toda coletividade. Assim, conforme positivado no Código de Defesa 

36	 No	 entendimento	 de	 Gregório	 Assagra,	 um	 dos	 autores	 deste	 trabalho,	 seria	 um	
contrassenso	 não	 se	 permitir	 que	 os	 autores	 populares	 ou	 os	 legitimados	 ativos	 para	
propositura	da	 ação	 civil	 pública	possam	cumular,	 em	 seus	pedidos,	 as	 sanções	previstas	
na	 Lei	de	 Improbidade	Administrativa.	A	despeito	do	 tratamento	distinto	dado	para	 cada	
uma	das	ações	coletivas	em	estudo,	elas	não	podem	ser	analisadas	como	procedimentos	
isolados,	ainda	mais	considerando	que	compõe	o	mesmo	microssistema	de	tutela	coletiva.	
Sendo	assim,	se	é	possível	a	reunião	de	processos	com	pedidos	de	natureza	distinta,	pelas	
mesmas	 razões,	 não	 deve	 ser	 negada	 a	 cumulação	 desses	 pedidos	 na	mesma	 demanda,	
notadamente,	por	possuírem	como	causa	de	pedir	a	tutela	do	mesmo	patrimônio	público	
e	da	moralidade	administrativa.		Ademais,	o	fato	de	o	cidadão	ser	o	autor	da	ação	popular	
nada	 interfere	 na	 possibilidade	 de	 a	 mencionada	 demanda	 ter	 como	 objeto	 as	 sanções	
previstas	na	Lei	de	Improbidade	Administrativa.	Além	de	a	ação	popular	ser	um	instrumento	
de	exercício	da	defesa	da	democracia	e	da	soberania	popular,	garantida	constitucionalmente	
e	 sendo	demanda	típica	para	 a	defesa	do	patrimônio	público	em	geral,	 o	 seu	autor	 atua	
como	substituto	processual,	em	defesa	de	bens	 jurídicos	de	titularidade	coletiva.	Tanto	é	
que	a	Lei	n.º	4.717/65	regula,	expressamente,	que,	nos	casos	de	desistência	ou	absolvição	da	
instância	causada	pelo	seu	autor	cidadão,	o	órgão	de	execução	do	Ministério	Público	–	mesmo	
colegitimado	para	propositura	da	ação	de	improbidade	administrativa	–	poderá	promover	o	
seu	prosseguimento.	 Em	sentido	diverso,	pensa	o	 também	autor	do	deste	artigo	Rodrigo	
Otávio	Mazieiro	Wanis.	Para	Wanis	a	legitimação	para	exercício	da	pretensão	sancionatória	é	
exclusiva	do	Ministério	Público	e	da	pessoa	jurídica	interessada,	nos	termos	do	que	decidiu	u	
o	Supremo	Tribunal	Federal,	em	sede	liminar,	nas	ADIs	n.	7.042	e	7.043.	
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do Consumidor, a coisa julgada formada nessas demandas tem como limite 
subjetivo a eficácia erga omnes, de modo que a imutabilidade do decisum 
proferido beneficiará toda comunidade atingida pela situação fática narrada, 
composto por pessoas indeterminadas.

Todavia, a fim de se garantir o devido processo legal em relação aos 
terceiros que não participaram da lide, os diplomas legislativos que integram 
o microssistema de tutela coletiva aplicável aos casos de improbidade, por 
afastamento da incidência dos efeitos do art. 17-D da Nova LIA, ressalvaram essa 
eficácia erga omnes nas demandas julgadas improcedentes por insuficiência de 
provas. Nesses casos, é oportunizado a qualquer legitimado (inclusive aquele 
que propôs a ação improcedente) que intente outra demanda, com idêntico 
fundamento, valendo-se, para tanto, de nova prova. É o que dispõe o art. 103, I, 
do CDC, art. 16 da Lei n.º 7.347/85 (LACP) e art. 18 da Lei n.º 4.717/65 (LAP).

Acerca dessa hipótese de improcedência da ação por insuficiência 
probatória, parcela da doutrina37 defende haver a necessidade de adequação 
procedimental da eficácia da coisa julgada a depender da natureza jurídica do 
pedido veiculado. Assim, há entendimento no sentido de que, para as sanções 
próprias que vão além da mera indenização, por abranger, por exemplo, a perda 
de cargo público e a suspensão de direitos políticos, a coisa julgada seguiria o 
regime tradicional dos processos individuais, não podendo haver a repropositura 
da demanda, ainda que fundada em novas provas. 

Esse posicionamento, contudo, não nos parece o mais adequado aos 
objetivos perquiridos pelas ações que tutelam o patrimônio público e a probidade 
administrativa. É razoável a renovação da demanda julgada insuficiente por 
ausência de novas provas para todos os fins, inclusive, sancionatórios do agente. 
Até porque quem comete ou concorre para a prática de ato de improbidade 
administrativa não pode permanecer impune por deficiência probatória em sua 
demanda. Aliás, não há que se falar em ausência de segurança jurídica, uma vez que 
o manejo de referida ação encerra após passado o prazo prescricional previstos 
para as sanções de improbidade administrativa. Ademais, a despeito da inclusão 
do §4º ao artigo 21 da Lei de Improbidade Administrativo, como já defendido 
anteriormente, entendemos que mencionado dispositivo é inconstitucional e 
inconvencional. Com efeito, a Lei de Improbidade Administrativa faz parte do 
Microssistema de Tutela Coletiva, devendo a ela ser aplicada, pelo diálogo das 
fontes, o disposto nos artigos 16 da Lei de Ação Civil Pública e 18 da Lei da Ação 
Popular, sem qualquer restrição.

Finalmente, a respeito da atual redação do artigo 16 da LACP, dada pela Lei 
n.º 9.494/97, importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal decidiu, 

37	 Nesse	sentido,	DIDIER	Jr.,	Fredie;	ZANETI	Jr.,	Hermes.	Curso	de	direito	processual	civil:	
processo	coletivo.	15	ed.	rev.	atual,	e	ampl.	Salvador:	Ed.	JusPodiivm,	2021.	v.	4,	p.	516-517.
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recentemente, pela sua inconstitucionalidade e consequente repristinação de 
sua redação original38. Acolhendo as críticas doutrinárias e o posicionamento 
já adotado pela Corte Especial do STJ39, prevaleceu o entendimento de que a 
indevida alteração realizada pela Lei n.º 9.494/97 veio na contramão do avanço 
de proteção aos direitos transindividuais, violando princípios constitucionais 
como o da isonomia, da efetividade na prestação jurisdicional e o da própria 
segurança jurídica. Assim, não resta nenhuma dúvida de que a coisa julgada nas 
ações coletivas em estudo não se limita ao âmbito territorial do órgão prolator da 
decisão, sendo seus efeitos erga omnes válidos para todo o território nacional.

9. Considerações Finais

1. O patrimônio público e a probidade administrativa são direitos 
fundamentais difusos, em relação aos quais não é compatível interpretação 
restritiva, seja quanto ao direito material em si, seja em relação às garantias 
processuais de tutela jurisdicional e administrativa que envolvem esses bens 
jurídicos fundamentais da sociedade.

2. A ação popular, a ação civil pública de ressarcimento ao erário, a ação 
civil pública de responsabilização por atos de improbidade administrativa e a 
ação civil pública de responsabilização das pessoas jurídicas por atos lesivos 
à administração pública nacional ou estrangeira poderão possuir identidade 
de causas de pedir, parcial ou total, já que, nos casos de defesa do patrimônio 

38	 Decisão:	 O	 Tribunal,	 por	maioria,	 apreciando	 o	 tema	 1.075	 da	 repercussão	 geral,	
negou	provimento	aos	recursos	extraordinários	e	fixou	a	seguinte	tese:	“I	-	É	inconstitucional	
a	 redação	do	art.	16	da	Lei	7.347/1985,	alterada	pela	 Lei	9.494/1997,	 sendo	 repristinada	
sua	 redação	 original.	 II	 -	 Em	 se	 tratando	 de	 ação	 civil	 pública	 de	 efeitos	 nacionais	 ou	
regionais,	a	competência	deve	observar	o	art.	93,	 II,	da	Lei	8.078/1990	(Código	de	Defesa	
do	Consumidor).	III	-	Ajuizadas	múltiplas	ações	civis	públicas	de	âmbito	nacional	ou	regional	
e	fixada	a	competência	nos	termos	do	item	II,	firma-se	a	prevenção	do	juízo	que	primeiro	
conheceu	de	uma	delas,	para	o	julgamento	de	todas	as	demandas	conexas”,	nos	termos	do	
voto	do	Relator,	vencido	o	Ministro	Marco	Aurélio.	O	Ministro	Edson	Fachin	acompanhou	
o	 Relator	 com	 ressalvas.	 Impedido	 o	Ministro	 Dias	 Toffoli.	 Afirmou	 suspeição	 o	Ministro	
Roberto	Barroso.	STF,	Plenário,	Sessão	Virtual	de	26.3.2021	a	7.4.2021.
39	 EMBARGOS	 DE	 DIVERGÊNCIA.	 PROCESSUAL	 CIVIL.	 ART.	 16	 DA	 LEI	 DA	 AÇÃO	
CIVIL	 PÚBLICA.	 	 AÇÃO	 COLETIVA.	 LIMITAÇÃO	 APRIORÍSTICA	 DA	 EFICÁCIA	 DA	 DECISÃO	
À	 COMPETÊNCIA	 TERRITORIAL	 DO	 ÓRGÃO	 JUDICANTE.	 DESCONFORMIDADE	 COM	 O	
ENTENDIMENTO	FIRMADO	PELA	CORTE	ESPECIAL	DO	SUPERIOR	TRIBUNAL	DE	JUSTIÇA	EM	
JULGAMENTO	 DE	 RECURSO	 REPETITIVO	 REPRESENTATIVO	 DE	 CONTROVÉRSIA	 (RESP	 N.º	
1.243.887/PR,	REL.	MIN.	LUÍS	FELIPE	SALOMÃO).	DISSÍDIO	JURISPRUDENCIAL	DEMONSTRADO.	
EMBARGOS	DE	DIVERGÊNCIA	ACOLHIDOS.	1.	No	julgamento	do	recurso	especial	repetitivo	
(representativo	de	 controvérsia)	 n.º	 1.243.887/PR,	 Rel.	Min.	 Luís	 Felipe	 Salomão,	 a	 Corte	
Especial	do	Superior	Tribunal	de	 Justiça,	ao	analisar	a	 regra	prevista	no	art.	16	da	Lei	n.º	
7.347/85,	 primeira	 parte,	 consignou	 ser	 indevido	 limitar,	 aprioristicamente,	 a	 eficácia	 de	
decisões	proferidas	em	ações	civis	públicas	coletivas	ao	território	da	competência	do	órgão	
judicante.	2.	Embargos	de	divergência	acolhidos	para	restabelecer	o	acórdão	de	fls.	2.418-
2.425	(volume	11),	no	ponto	em	que	afastou	a	limitação	territorial	prevista	no	art.	16	da	Lei	
n.º	7.347/85.	(EREsp	1134957/SP,	Rel.	Ministra	LAURITA	VAZ,	CORTE	ESPECIAL,	julgado	em	
24/10/2016,	DJe	30/11/2016)
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público e da probidade administrativa, poderá ocorrer a defesa de direito difuso 
relacionado com mesma situação fática e jurídica, seja do ponto de vista da 
inconstitucionalidade ou da ilegalidade da conduta comissiva ou omissiva 
impugnada. 

3. É possível encontrar pontos de interseção entre as diversas legislações 
esparsas, de modo a se reconhecer, dentro das especificidades de cada diploma 
normativo, a identidade entre as causas de pedir, seja nos casos de conexão ou 
de litispendência propriamente dita. 

4. A despeito do tratamento distinto dado para cada uma das ações 
coletivas em estudo, deve-se negar vigência ao art. 21, § 4º e ao art. 17-D da Nova 
LIA, por incompatibilidade com a CR/1988 e com a Convenção da ONU Contra a 
Corrupção, e permitir a análise sistêmica desses instrumentos, por comporem 
o mesmo Microssistema de Tutela Coletiva. Sendo assim, se é possível a reunião 
de processos com pedidos de natureza distinta, pelas mesmas razões, não deve 
ser negada a cumulação desses pedidos na mesma demanda, notadamente, 
por possuírem como causa de pedir a tutela do mesmo patrimônio público e da 
moralidade administrativa.

5. Por meio do controle difuso de constitucionalidade e de convencionalidade 
dos arts. 21, § 4º e ao art. 17-D da Nova LIA, aplicam-se integralmente à ação 
civil pública de responsabilização por atos de improbidade administrativa e à 
ação civil pública de responsabilização das pessoas jurídicas por atos lesivos à 
administração pública nacional ou estrangeira o disposto no Microssistema de 
Tutela Jurisdicional Coletiva Comum (LACP e CDC), assim como o disposto na Lei 
da Ação Popular, com destaque para o artigo 18 desta ação, que disciplina a coisa 
julgada coletiva. 

6. A Lei 14.230/2021 restringiu inconstitucionalmente, além de contrariar 
Convenção que o Brasil é signatário, a defesa da probidade administrativa; há 
muitas inconstitucionalidade na referida Lei, tendo em vista que o legislador 
infraconstitucional não tem autorização, no novo constitucionalismo 
democrático, fundado na supremacia dos direitos e deveres fundamentais, para 
alterar e restringir a natureza jurídica e o campo de aplicabilidade das ações 
constitucionais fora das hipóteses expressamente previstas na Constituição.  
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COTAS PARLAMENTARES: NATUREZA JURÍDICA E LIMITES 
CONSTITUCIONAIS

Gustavo Henrique Rocha de Macedo1

Resumo

O artigo analisa as chamadas cotas parlamentares, inclusive expressões 
sinônimas empregadas em diversas Casas Legislativa, buscando, em primeiro 
plano, assentar-lhes a natureza jurídica. A partir da delimitação, enfrentam-
se circunstâncias tópicas apontadas como hipóteses autorizadoras das 
indenizações, apresentando algumas reflexões críticas: escritórios de 
representação, materiais de consumo dos próprios gabinetes e ressarcimento 
de despesas para divulgação de atividade parlamentar. 

Palavras-chave

Cota parlamentar. Escritórios de Representação. Divulgação da Atividade.

1. Introdução

As Casas Legislativas brasileiras, nas três órbitas federativas, costumam se 
valer do emprego de cotas para cobertura de despesas alusivas ao desempenho 
do mandato parlamentar.

A despeito da aparente simplicidade do mecanismo, sua execução 
tem se mostrado polêmica ao longo dos anos. A afirmação é baseada não 
somente nos desvios casuísticos, derivados de falsificações de documentos 
para a demonstração de despesas inexistentes, como também em vícios que 
comprometem as hipóteses abstratamente previstas nos atos normativos que 
contemplam esse tipo de despesa.

O esboço pretende identificar o perfil constitucional das cotas 
parlamentares e, a partir dessa premissa, abordar, criticamente, três hipóteses 
que apresentam certa recorrência em atos normativos que disciplinam o tema: 
despesas correspondentes a escritórios de representação, instalados foras dos 
prédios das Casas Legislativas; despesas de material de expediente do gabinete 
instalado dentro do Parlamento; por fim, o suporte de gastos originados pela 
divulgação da atividade parlamentar. 

1	 Promotor	de	Justiça	no	Estado	do	Paraná.	Mestre	em	Direito	Empresarial	e	Cidadania	
pelo	Centro	Universitário	Curitiba	–	UNICURITIBA.
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O objetivo do estudo é perquirir a legitimidade de referidas hipóteses, não 
se atendo, por outro lado, a consequências jurídicas ou casuísmos. Também se 
passa ao largo de algumas questões óbvias, como o dever de prestação de contas 
e a ampla transparência que deve marcar o manejo desses recursos públicos. 

2. A natureza jurídica da cota parlamentar

Até aqui se aludiu à expressão “cotas parlamentares”, por ser a terminologia 
adotada pela Câmara dos Deputados, maior instância do Poder Legislativo 
brasileiro. A verba é disciplinada por Ato da Mesa Diretora (Ato nº 43, de 21 de 
maio de 2009), que prevê a cota para o exercício da atividade parlamentar (CEAP) 
e sua destinação ao custeio de gastos exclusivamente vinculados ao exercício da 
atividade parlamentar. 

Regulamentos recentes do Senado Federal, de igual sorte, referem-se à cota 
para o exercício da atividade parlamentar dos Senadores (CEAPS), malgrado o 
Ato da Comissão Diretora nº 3, de 2003, tenha instituído como verba indenizatória 
pelo exercício da atividade parlamentar.

No Paraná, a Assembleia Legislativa trata do assunto com título de “verbas 
de ressarcimento”, o fazendo por intermédio da Resolução nº 15/2019. A Câmara 
de Vereadores de São Paulo, a seu turno, emprega a expressão “auxílio encargos-
gerais de gabinete” (Ato 971, de 9 de maio de 2007).

A nomenclatura, embora sujeita a variações, não é o aspecto de maior 
importância, já que mais relevante é a identificação do conteúdo do instituto, 
que permanece igual, ainda que aqui ou acolá se aponham as tarjas de cota 
parlamentar, verba indenizatória ou verba de gabinete. O que se tem é espécie 
de indenização paga pela pessoa jurídica de Direito Público, destacada do 
orçamento do Poder Legislativo, ao parlamentar que tem despesas relacionadas 
ao exercício do mandato. A natureza jurídica, como transparece de outros rótulos 
que lhe são conferidos, é de indenização.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência dominante 
no sentido de que o recebimento desse tipo de verba não constitui fato imponível 
do imposto de renda, mercê da “natureza essencialmente indenizatória”2.

Afora a não incidência tributária, outra consequência derivada da natureza 
jurídica indenizatória alcança o instrumento normativo apropriado para sua 
disciplina. Não se tratando de remuneração, é desnecessário que sua previsão e 
regulamentação se deem mediante lei formal. Esse entendimento foi adotado em 

2	 STJ,	AgInt	no	REsp	1394941/RO,	Rel.	Min.	Napoleão	Nunes	Maia	Filho,	1a	Turma,	j.	em	
9/5/2017.	No	mesmo	sentido:	AgRg		no	AREsp.	635.747/ES,	Rel.	Min.	Herman	Benjamin,	2a	
Turma,	j.	em	26/5/2015;	AgRg	no	Ag	1.429.987/CE,	Rel.	Min.	Benedito	Gonçalves,	1a	Turma,	
j.	em	4/10/2012;	AgRg		no	REsp.	1.239.238/BA,	Rel.	Min.	Cesar	Asfor	Rocha,	2a	Turma,	j.	em	
7/8/2012.
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recente decisão, do Tribunal Federal da 5ª Região, que considerou válidos atos 
internos da Câmara de Deputados, que tratam verbas de gabinete3. No exercício 
da jurisdição constitucional concentrada estadual, o Tribunal de Justiça do 
Paraná também concluiu pela desnecessidade de lei, em sentido estrito, para 
criação das verbas de ressarcimento, acentuando se tratar de matéria “atinente 
à organização e ao funcionamento da Assembleia Legislativa”4.

Portanto, o pagamento das parcelas indenizatórias está compreendido nas 
noções de organização e funcionamento da Casa Legislativa respectiva, cuja 
disposição lhe compete, independentemente da sanção do Poder Executivo, 
consoante prevê o artigo 51, inciso IV e art. 52, inciso XIII, da Carta Republicana. A 
sistemática, por força do princípio da simetria, estende-se aos entes periféricos. 
No plano municipal, impacto específico é a inexigência da regra de anterioridade 
imposta pelo art. 30, inciso VI, da Constituição Federal, que preconiza que o 
subsídio de vereador é fixado pela Câmara de Vereadores, para a legislatura 
subsequente.

A outorga de competência ao Poder Legislativo para a disciplina das verbas 
indenizatórias, todavia, não autoriza discricionariedade normativa irrestrita. 
Com efeito, a normatização não pode se distanciar do substrato reparatório típico 
dessa espécie de verba, autorizando que despesas desconectadas do exercício do 
mandato parlamentar sirvam como suporte fático para sua justificativa. Se assim 
o fizer, o ato normativo incide em desvio de finalidade legislativo5, porquanto, a 
pretexto de indenizar o Senador, o Deputado ou o Vereador, na realidade lhes está 
a conceder aumento de remuneração, desvirtuando a finalidade do instituto.

3. Análise crítica de alguns eventos autorizadores da 
indenização

A investigação dos atos normativos que tratam de indenizações 
parlamentares permite a identificação de hipóteses recorrentes. O conjunto 

3	 TRF1,	 Ap.	 cív.	 e	 reexame	 necessário	 08056623720154058300,	 Rel.	 Des.	 Edílson	
Nobre,	4a	Turma,	j.	em	4/5/2017.	A	decisão	se	tornou	definitiva,	porque	o	Supremo	Tribunal	
Federal	não	conheceu	de	recurso	extraordinário	que	a	desafiou	(STF,	RE	1100633	AgR,	Rel.	
Min.	Roberto	Barroso,	1a	Turma,	j.	em	29/06/2018).
4	 TJPR,	ADI	3975-14.2020.8.16.0000,	Rel.	Des.	Mário	Helton	Jorge,	Órgão	Especial,	 j.	
em	22/9/2020.
5	 “A	 categoria	 do	 desvio	 de	 poder	 legislativo,	 inspirada	 na	 doutrina	 administrativa	
francesa	 do	 détournement	 de	 pouvoir,	 tem	 uma	 das	 suas	 mais	 claras	 manifestações	
na	 hipótese	 em	que	o	 legislador	 se	 afasta	 da	 sua	missão	 institucional	 de	 busca	 do	 bem-
comum	para,	 de	 forma	escamoteada,	 perseguir	 finalidades	 incompatíveis	 com	os	 valores	
fundamentais	da	ordem	jurídica.	A	finalidade	aparente	até	pode	ser	lícita,	mas	a	finalidade	
real	se	mostra	não	apenas	ilícita,	mas	também,	muitas	vezes,	ofensiva	à	moralidade	pública”.	
SARMENTO,	Daniel;	SOUZA	NETO,	Cláudio	Pereira	de.	Direito	constitucional:	teoria,	história	
e	métodos	de	trabalho.	2.	ed.	Belo	Horizonte:	Fórum,	2017.	p.	473.
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inclui despesas com transporte e locomoção, aluguel e manutenção de espaço 
para escritório de apoio à atividade parlamentar, aquisição de material de 
consumo, inclusive softwares, para a estruturação do escritório de apoio, locação 
de automóveis, combustíveis e lubrificantes, contratação de consultorias, 
assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos de apoio à atividade, serviços de 
segurança, divulgação da atividade parlamentar e alimentação. 

Tal catálogo, com pequenas peculiaridades, encontra-se nas normas do 
Senado Federal6, da Câmara dos Deputados7 e da Assembleia Legislativa do 
Estado do Paraná8, aqui citados por amostragem.

Três previsões são especialmente sensíveis, razões pelas quais serão 
apreciadas com maior verticalização: escritórios de representação parlamentar, 
ressarcimento de despesas do gabinete sediado no Parlamento e despesas 
referentes à divulgação da atividade parlamentar. 

3.1. Escritórios de representação

O primeiro ponto que suscita certa polêmica é alusivo à manutenção de 
escritórios de representação política, também chamados de extensões de 
gabinetes. São instalações, fora dos prédios do Legislativo, que parlamentares 
utilizam para atendimento à população, normalmente em suas bases eleitorais. 
Os atos que regulamentam as cotas parlamentares costumam contemplar 
despesas relativas a estes escritórios, tais como locação, tributos, segurança, 
internet, telefonia e comunicação em geral.

A existência de ditas extensões de gabinetes deve ser vista com bastante 
cautela, de forma a se coibirem abusos, pois o escritório de representação tem 
finalidade estritamente institucional, não podendo se converter em comitê 
eleitoral permanente custeado pelo erário, o que configura ato de improbidade 
administrativa que importa enriquecimento ilícito9. Com efeito, além do custeio 
estrutural, os escritórios remotos normalmente têm servidores públicos neles 
alocados, de forma que a utilização desse acervo material e pessoal, em proveito 
próprio, é conduta que implica enriquecimento às custas do cofre público.

O modelo de escritórios regionais de representação parlamentar é 

6	 Ato	do	Primeiro	Secretário	nº	5,	de	2014.
7	 Ato	da	Mesa	nº	43,	de	21	de	maio	de	2009.
8	 Resolução	nº	15,	de	12	de	novembro	de	2019.
9	 Lei	 Federal	 nº	 8.429/1992:	 Art.	 9°	 Constitui	 ato	 de	 improbidade	 administrativa	
importando	enriquecimento	ilícito	auferir	qualquer	tipo	de	vantagem	patrimonial	indevida	
em	 razão	 do	 exercício	 de	 cargo,	 mandato,	 função,	 emprego	 ou	 atividade	 nas	 entidades	
mencionadas	no	art.	1°	desta	lei,	e	notadamente:	(…)	XII	-	usar,	em	proveito	próprio,	bens,	
rendas,	verbas	ou	valores	integrantes	do	acervo	patrimonial	das	entidades	mencionadas	no	
art.	1°	desta	lei.	
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admitido em vários sistemas, mas, por importar em ruptura do esquema 
ordinário de expediente físico na repartição pública e em custo adicional com 
locação e manutenção predial, deve contar com rígidos controles intra e extra 
orgânicos, conferindo-lhes a necessária transparência. Para exemplificar, os 
Deputados Federais americanos dispõem dos chamados district offices, cujos 
endereços físicos e virtuais são facilmente acessíveis no portal virtual da House 
of Representatives10. As razões disso são evidentes: se a ideia é aproximar o 
parlamentar da população, o cidadão deve ter facilidade em conhecer o local no 
qual pode buscar o contato.

No Brasil, a espécie de atuação da assessoria parlamentar, à distância, 
vem sendo admitida em julgados do Supremo Tribunal Federal. Para ilustrar, a 2ª 
Turma, no julgamento da Ação Penal nº 504, assentou que o trabalho de secretários 
parlamentares não é restrita a “tarefas burocráticas (pareceres, estudos, 
expedição de ofícios, acompanhamento de proposições, redação de minutas de 
pronunciamento, emissão de passagens aéreas, emissão de documentos, envio 
de mensagens eletrônicas oficiais etc.)”, mas abrange outras atribuições, como 
o atendimento à população, as quais “devem ser desempenhadas no gabinete 
parlamentar na Câmara dos Deputados ou no escritório político do deputado 
federal em seu estado de representação (art. 2º do Ato da Mesa nº 72/97).”11

Portanto, no plano abstrato há o reconhecimento da Suprema Corte de que 
os escritórios regionais fazem parte do contexto da atividade parlamentar. A 
ideia, porém, comporta alguns temperamentos, aqui destacados porque, uma 
vez deslegitimados os gabinetes remotos, consequentemente desaparece o 
fundamento para as indenizações correspondentes.

A aceitação dos escritórios de representação parlamentar é mais fácil no 
âmbito dos Parlamentos Nacional e Estadual, na medida em que suas sedes, na 
maioria das vezes, não coincide com a origem dos Senadores e Deputados. Assim, 
é plausível que um Deputado Estadual vindo do interior tenha um escritório, em 
sua cidade de origem, para receber as pessoas e lideranças que residem naquela 
região, viabilizando-se a interlocução entre cidadãos e seu representante. Com 
maior razão, o raciocínio se aplica aos Deputados Federais e Senadores, pois as 
extensões de gabinetes em seus Estados de origem, de certa forma, facilitam a 
aproximação da população.

Maiores reflexões demandam escritórios externos instalados por Deputados 
Estaduais nas capitais dos Estados, ou mesmo por parlamentares Federais em 
Brasília. Em linha de princípio, não parece haver justificativa para que esses 

10	 https://www.house.gov/representatives	
11	 AP	504,	Rel.ª	Minª.	Cármen	Lúcia,	Rel.	p/	Acórdão	Min.	Dias	Toffoli,	Segunda	Turma,	
j.	em	09/08/2016.	No	mesmo	sentido:	AP	528,	Rel.	Min.	Edson	Fachin,	Segunda	Turma,	j.	em	
12/06/2018.

https://www.house.gov/representatives
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ambientes remotos sejam custeados pelo orçamento público, haja vista que os 
cidadãos podem buscar o contato com os integrantes do Legislativo nas sedes das 
Casas respectivas, onde estão seus gabinetes e sua assessoria. Pode se contrapor 
a afirmação com o argumento de que as capitais são grandes conglomerados 
urbanos e que a disponibilização de locais descentralizados facilita o acesso à 
população, especialmente dos mais humildes. No entanto, essa justificativa se 
corrói pela multiplicidade de meios de comunicação disponíveis na modernidade, 
especialmente redes sociais, que romperam barreiras físicas antes obstativas 
das interações humanas. O cidadão pode acionar o gabinete do parlamentar e, na 
necessidade de atendimento remoto, este ou sua equipe podem se deslocar, sem 
a necessidade de se manter estrutura física perene. Logo, a eficiência imposta 
à administração pública pelo art. 37, caput, da Constituição da República, não 
legitima o custeio de escritórios de representação com esse perfil. É que, como 
adverte Inocêncio Mártires Coelho, o princípio da eficiência importa a “exigência 
de que os gestores da coisa pública não economizem esforços no desempenho 
de seus encargos, de modo a otimizar o emprego dos recursos que a sociedade 
destina para satisfação das suas múltiplas necessidades”12.

As mesmas razões retiram razoabilidade para que haja verbas indenizatórias 
para custeio de escritórios de representação de vereadores. Na comuna, não é 
justificável a preservação dessa espécie de posto avançado, pois os munícipes 
não estão afastados da Câmara de Vereadores, onde deve se concentrar o aparato 
humano e material do Poder Legislativo Municipal. Diferentemente de serviços 
públicos prestados à população, o cidadão não se socorre do Poder Legislativo 
com frequência que demande a existência de instalações periféricas espalhadas 
pelas cidades. 

Enfim, os escritórios de apoio à atividade parlamentar são elementos 
cuja implantação reivindica demonstração concreta de sua necessidade, a 
partir da identificação do motivo (impossibilidade de a população acessar a 
sede do Parlamento) e de sua conexão com as finalidades institucionais do 
Poder Legislativo (funções legislativa e fiscalizadora). Uma vez certificados 
esses pressupostos, legitimam-se as indenizações relativas à locação, tributos 
sobre a propriedade, insumos, material de consumo, higiene, copa e cozinha, 
comunicação e tecnologia de informação, entre outros. 

 
3.2. Indenização por material de consumo dos próprios gabinetes

Outra recorrência nas normativas que disciplinam verbas indenizatórias é 
a possibilidade de ressarcimento por gastos com material de expediente para 

12	 MÁRTIRES	 COELHO,	 Inocêncio;	 MENDES,	 Gilmar	 Ferreira;	 GONET	 BRANCO,	 Paulo	
Gustavo.	Curso	de	Direito	Constitucional.	5	ed.	São	Paulo:	Saraiva,	2010,	p.	969.
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escritório, itens de higiene, serviços de tecnologia de informação, entre outros. 
A espécie de indenização, porém, deve se restringir ao material utilizado 

nos gabinetes remotos, porque os insumos de utilização cotidiana na sede do 
Parlamento devem ser adquiridos de maneira global, abrangendo o suprimento 
de todas as repartições da Casa Legislativa. A aquisição em escala, realizada por 
setor administrativo, é a naturalmente alinhada ao que prevê a Constituição da 
República, designadamente o inciso XXI, do art. 37, que consagra o princípio da 
licitação. 

Com efeito, o atendimento às demandas ordinárias de Câmaras de 
Vereadores, Assembleias Legislativas, Senado Federal ou Câmara dos Deputados 
supõe planejamento logístico, composto por análise de consumo médio de 
insumos por unidade, com indicação de fontes orçamentárias para cobertura 
da despesa. As instituições parlamentares, neste particular, não apresentam 
singularidade que as distinga de qualquer outro órgão público. Produtos de 
consumo padronizado, como água, café, itens de higiene, papel e canetas, 
podem ter a utilização dimensionada, em fase interna de licitação, como se faz 
ordinariamente na administração pública.

Por outro lado, compras isoladas, realizadas por segmentos Parlamentares, 
levam ao fracionamento indevido da aquisição, com efeitos deletérios: primeiro, 
porque gera riscos potenciais de gastos mais elevados, tendo em vista que a 
compra de maiores quantidades normalmente leva a diminuição dos preços 
individuais; segundo, abre flanco à escolha direcionada de fornecedores, porque, 
em termos práticos, cria hipótese de dispensa de licitação; terceiro, ocasiona 
gastos sem a devida estimativa orçamentária, transpondo para dotações 
destinadas a indenizações despesas que deveriam ser correntes; quarto, 
inviabiliza a realização de qualquer espécie de planejamento sobre médias de 
consumo. 

Iniciativa relevante foi capitaneada pelo Ministério Público Federal, no 
Distrito Federal, mediante a propositura de ação civil pública contra União, 
em que se questionaram aquisições suportadas por cotas parlamentares da 
Câmara e do Senado, que deveria ter sido objeto de licitação13. Na petição inicial, 
o Ministério Público Federal asseverou que as cotas parlamentares, mercê da 
natureza indenizatória, não podem ser usadas para pagamento de despesas 
rotineiras, como a aquisição de material de consumo, material de expediente 
e suprimentos de informática, a locação ou aquisição de licença de uso de 
software, compra de combustíveis e lubrificantes, contratação de serviços de 
segurança e de divulgação da atividade parlamentar; argumentou, enfim, que as 

13	 Ação	 civil	 pública	 nº	 0054538-57.2014.4.01.3400,	 da	 20a	Vara	 Federal	 de	Brasília.	
Fonte:	 http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-df-propoe-acao-contra-uniao-por-uso-
de-cotas-parlamentares-para-cobrir-despesas-licitaveis.	Acesso	em	19/2/2021.

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-df-propoe-acao-contra-uniao-por-uso-de-cotas-parlamentares-para-cobrir-despesas-licitaveis
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-df-propoe-acao-contra-uniao-por-uso-de-cotas-parlamentares-para-cobrir-despesas-licitaveis
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aquisições reclamam planejamento e licitação antecedente, a fim de se assegurar 
a observância aos princípios constitucionais da administração pública.

A pretensão foi julgada improcedente, em primeiro grau. Consta da 
fundamentação da sentença que seria inviável a realização de licitações e contratos 
que abrangessem o fornecimento de bens e serviços em todo o território; que 
isso não geraria economia ao erário, pois as licitações não reduziriam o valor das 
cotas parlamentares; e que o engessamento poderia comprometer o exercício 
do mandato14. Registra-se que o Ministério Público interpôs apelação, ainda não 
apreciada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Cotejando-se os argumentos, é forçoso reconhecer a impossibilidade 
material da promoção de certames com amplitude nacional. Logo, a aquisição 
de insumos para escritórios descentralizados de representação política pode, 
legitimamente, ser objeto de ressarcimento. Porém, retornando-se ao tema 
deste tópico, o mesmo não se aplica aos itens que guarnecem gabinetes sediados 
nos próprios parlamentos, pois estes têm basicamente a mesma composição, as 
mesmas demandas, o que viabiliza a aquisição unitária por certames licitatórios.

3.3. O ressarcimento de despesas para divulgação do exercício da atividade 
parlamentar

Previsões de ressarcimentos com gastos de divulgação da atividade 
parlamentar são bastante usuais. A ilustrar, a Resolução nº 15/2009, da 
Assembleia Legislativa do Paraná, permite o ressarcimento de despesas com 
a produção, a criação e a prestação de serviços de divulgação de atividade 
parlamentar por meio de clippings, jornais, outdoors, revistas, rádio, televisão, 
internet e afins e, ainda, os serviços de distribuição do material, exceto nos 
noventa dias anteriores à data das eleições em que o Deputado seja candidato 
(art. 5°, inciso VI). Na Câmara Federal, os termos são mais amplos, permitindo-se 
a indenização por despesas relativas à divulgação da atividade parlamentar, com 
a mesma quarentena nos 120 (cento e vinte) dias que antecedem eleição em que 
o Deputado for candidato (Ato da Mesa nº 43/2009, art. 2º, inciso XII).

A previsão tem sido aceita com naturalidade pela jurisprudência. Nesse 
sentido, é emblemática a decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral no 
julgamento do recurso especial eleitoral nº 19.752, em que a Corte proclamou 
que a divulgação de informativo de atuação parlamentar é lícita, e que “a lei 
expressamente permite sua veiculação à conta das câmaras legislativas, nos 

14	 A	 sentença	 está	 disponível	 na	 consulta	 pública	 do	 Tribunal	 Regional	 Federal	 da	
1a	 Região:	 https://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php.	 Acesso	 em	
20/2/2021.

https://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php
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limites regimentais (L. 9.504/97, art. 73, II, a contrario sensu)”15. Como se vê, a 
Justiça Eleitoral buscou fundamento na Lei Federal nº 9.504/1997, cujo art. 73, 
inciso II, inclui no rol de condutas vedadas a agentes públicos em campanhas 
eleitorais o uso de materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas 
Legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e 
normas dos órgãos que integram.

No entanto, a leitura é deveras permissiva, e olvida da regra do parágrafo 
1º, do art. 37, da Constituição da República, que veda a publicidade promocional 
de agentes públicos. Ao combater o patrimonialismo, a proibição referida “abriga 
mais de cem anos de uma República desvirtuada (…) que interdita autoridades e 
servidores de utilizarem verbas públicas para promoção pessoal”16.

A publicidade dos atos da administração pública, para que tenha a necessária 
legitimidade, deve ser voltada ao interesse estritamente público, assegurando 
efetividade ao princípio da publicidade dos atos da administração pública, 
consagrado no art. 37, caput, da Constituição Federal. Com efeito, o postulado 
constitucional exige que os atos praticados pela administração pública sejam 
levados ao conhecimento dos administrados para realçar a transparência que 
deve inspirar o Estado Democrático de Direito.

A perspectiva democrática é enxergada por Canotilho (1989, p. 383), ao 
tratar da cena portuguesa, quando leciona que a publicidade estatal deve ser 
compreendida a partir do desdobramento em cinco tópicos: a) a publicidade serve 
como elemento de participação democrática, observando-se que a formação 
da vontade política do povo não se implementa apenas pelo voto, mas num 
processo contínuo de participação de forças sociais e políticas; b) a publicidade 
das decisões políticas do governo é direito do cidadão, que não se confunde com 
“sentido de amizade para a propaganda governamental”; c) a publicidade não pode 
comprometer a independência dos órgãos de comunicação; d) a publicidade deve 
respeitar o direito subjetivo dos cidadãos à informação objetiva, com exposição 
de várias tendências, a fim de que o próprio indivíduo conceba sua opinião; e) a 
publicidade oficial se distancia do princípio democrático quando se inclina, em 
suas palavras, à “publicidade publicitária” ou “publicidade de propaganda”, sendo 
interdita sua utilização para a defesa e propaganda de teses governamentais, 
como serviço de informação da maioria ou sem a necessária objetividade. 

O aporte é adequado à ordem constitucional brasileira na medida em que 
a Carta de 1988, em seu art. 1º, anuncia a fundação de um Estado Democrático 
de Direito, princípio que se irradia e orienta a interpretação do Direito nacional. 

15	 TSE,	Recurso	Especial	Eleitoral	nº	19752,	Rel.	Min.	Sepúlveda	Pertence,	Publicação,	j.	
em	12/11/2002.
16	 BARROSO,	Luís	Roberto.	Curso	de	Direito	Constitucional	contemporâneo:	os	conceitos	
fundamentais	e	a	construção	do	novo	modelo.	2	ed.	São	Paulo:	Saraiva,	2010,	p.	69.
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Assim, é necessário se proceder à leitura democrática parágrafo 1º, do art. 
37, da Constituição, norma quadro regente da publicidade governamental. O 
constituinte de 1988 trouxe norma inédita na história do constitucionalismo 
brasileiro, preconizando que os atos, programas, obras, serviços e campanhas 
devem ser divulgados, com caráter estritamente educativo, informativo ou 
de orientação social. Além disso, expressamente vedou a menção a nomes, 
símbolos ou imagens, com o propósito de se evitar a promoção pessoal às custas 
dos cofres públicos. 

Dito de outro modo, programas, obras e serviços só podem ser objeto de 
campanhas publicitárias se o interesse público reclamar educação, orientação 
ou informação. Ademais, nenhum ato ou serviço deve ser vinculado a este ou 
aquele agente público. Trata-se, na realidade, da conjugação dos princípios da 
publicidade e da impessoalidade, pois quem pratica o ato ou executa o serviço, 
ou, ainda, determina a construção de alguma obra, é o Estado, e não a pessoa 
do administrador público. Este, em última análise, age respaldado pelo dever-
poder no qual foi investido pelo povo. Como ensina Mateus Bertoncini, “se a 
Administração Pública é impessoal, sua publicidade também o deve ser”17. 

A interpretação que se agrega ao dispositivo permite que dele se extraiam 
duas normas.

Primeira: não basta a divulgação pela divulgação, pois a campanha reclama 
caráter educativo, informativo ou de orientação social. Segunda: é necessária a 
desvinculação da pessoa do mandatário. 

A partir desse delineamento, resta evidente a ilegitimidade de se 
indenizarem aos parlamentares despesas que correspondam à divulgação da 
atividade parlamentar. Com efeito, esse tipo de divulgação tem como mote 
enaltecer a figura do Deputado, do Senador ou do Vereador, já que se vinculam 
atos praticados no parlamento à sua pessoa. A única maneira de se divulgar o 
trabalho da Casa Legislativa de forma isenta é o estabelecimento de comunicação 
institucional, por meio de assessorias de imprensa, ou mesmo pela contratação 
de agências de publicidade, percorrendo-se o itinerário previsto pela Lei Federal 
n° 12.232/2010. 

O modelo em voga, em que o parlamentar contrata publicitários ou 
produtores de conteúdo para divulgação de sua pessoa, é tipicamente laudatório, 
pessoal, incompatível com a regra restritiva aposta no parágrafo 1º, do art. 37, da 
Carta Magna.

A mesma reflexão foi recentemente externada pelo Tribunal de Contas da 
União, em procedimento de monitoramento das cotas parlamentares da Câmara 
dos Deputados e do Senado da República. No acórdão 3048/2019, o Tribunal 

17	 BERTONCINI,	 Mateus.	 Princípios	 de	 Direito	 Administrativo	 brasileiro.	 São	 Paulo:	
Malheiros,	2002,	p.	113.
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expediu recomendação à Mesa Diretora da Câmara dos Deputados e à Comissão 
Diretora do Senado, a fim de que se revissem indenizações referentes à divulgação 
de atividade parlamentar, já que “tal ação atualmente é suprida pelos meios de 
divulgação oficiais das casas legislativas ou pelas redes sociais, gratuitas, com 
o fito de restringir os gastos nessa rubrica a áreas remotas que não possuam 
acessos à rede mundial de computadores ou a sinais de TV ou rádio”18.

Na prática, a autorização para ressarcimento de despesas dessa natureza 
significa o custeio de propaganda eleitoral com recursos públicos. Reforça a 
tese a quarentena imposta pelos atos regulamentares das cotas parlamentares, 
que restringem a indenização nas imediações da eleição. Acaso se cuidasse de 
divulgação objetiva e impessoal, não haveria sentido em se proibir a divulgação 
da atividade parlamentar. Na realidade, as Casas Legislativas reconhecem que 
as veiculações têm fundo político, tanto que a eliminam no período eleitoral; e, 
se assim são, não se pode reconhecer a despesa como decorrente do exercício 
do mandato, sendo injustificada sua indenização. 

O vício, que já é grave, tem outro efeito colateral. O custeio de despesas 
com divulgação de atividades parlamentares, designadamente sua veiculação 
em plataformas da internet, permite que o agente público aufira recursos pela 
chamada monetização, ou seja, pela quantidade de acessos a seus canais 
(custeados e alimentados pelas cotas parlamentares)19.

O enriquecimento, assim, tem duas vertentes: uma é pelos dividendos 
políticos, alcançados mediante campanhas de autopromoção ressarcidas com 
verbas públicas; outra é derivada dos frutos das campanhas, pois o Estado paga 
pelos “canais” e seus conteúdos, e quem lucra pelos acessos é a própria pessoa 
do parlamentar. É nítida a afronta ao princípio republicano, expresso no art. 1º, 
da Constituição Federal, na medida em que o Estado, como explica Diogo de 
Figueiredo Moreira Neto, é “um espaço público, distinto do privado, no qual são 
identificados e caracterizados certos interesses, também qualificados como 
públicos, porque transcendem os interesses individuais e coletivos dos membros 
da sociedade.”20 

Enfim, a espécie de indenização não guarda correspondência com os 
princípios constitucionais da administração pública. 

18	 TCU,	 Processo	 nº	 028.317/2016-5,	 Rel.	 Min.	 Walton	 Alencar	 Rodrigues,	 j.	 em	
10/12/2019.
19	 https://istoe.com.br/verba-de-gabinete-e-usada-para-lucrar-na-internet/
20	 MOREIRA	NETO,	Diogo	de	Figueiredo.	Curso	de	direito	administrativo.	Rio	de	Janeiro:	
Editora	Forense,	2009,	p.	84.
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3.4. Ainda sobre a publicidade da atividade parlamentar: o julgamento da ADI 
6522

A divulgação da atividade parlamentar foi apreciada pelo Supremo Tribunal 
Federal, no julgamento da ADI 6522. A ação foi proposta pelo Procurador-
Geral da República em face dos parágrafos 5º e 6º, do art. 2221, da Lei Orgânica 
do Distrito Federal, que declaravam não constituírem promoção pessoal: (a) a 
divulgação, feita por autoridades, de ato, programa, obra ou serviços de sua 
iniciativa, inclusive decorrentes de emendas à lei orçamentária anual, desde que 
atendidos critérios previstos em norma interna de cada Poder; (b) a inclusão, em 
material de divulgação parlamentar, do nome do autor que teve a iniciativa do 
ato, programa, obra ou serviço públicos, incluídos os decorrentes de emendas à 
lei orçamentária anual. 

O acórdão foi assim ementado:

MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM 
JULGAMENTO DEFINITIVO. §§ 5º E 6º DO ART. 22 DA LEI 
ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL, ACRESCENTADOS 
PELA EMENDA N. 114/2019. CONTRARIEDADE AO 
§ 1º DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 
PUBLICIDADE ESTATAL: CARÁTER EDUCATIVO, 
INFORMATIVO OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL. PRINCÍPIOS 
REPUBLICANO E DEMOCRÁTICO. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. 1. 
A autorização do § 5º do art. 22 da Lei Orgânica para que 
cada Poder do Distrito Federal defina, por norma interna, 
as hipóteses nas quais a divulgação de ato, programa, 
obra ou serviço públicos não constitui promoção pessoal 
desconforma-se com o disposto no § 1º do art. 37 da 
Constituição da República. 2. Interpretação conforme 
à Constituição da República do § 6º do art. 22 da Lei 
Orgânica do Distrito Federal para que a divulgação de 
iniciativa de ato, programa, obra ou serviço público de 

21	 “Art.	 22.	 Os	 atos	 da	 administração	 pública	 de	 qualquer	 dos	 Poderes	 do	 Distrito	
Federal,	além	de	obedecer	aos	princípios	constitucionais	aplicados	à	administração	pública,	
devem	 observar	 também	 o	 seguinte:	 (...)	 §	 5º	 A	 divulgação	 feita	 por	 autoridade	 de	 ato,	
programa,	obra	ou	serviço	públicos	de	sua	iniciativa,	incluídos	os	decorrentes	de	emendas	
à	 lei	 orçamentária	 anual,	 não	 caracteriza	 promoção	 pessoal,	 quando	 atenda	 os	 critérios	
previstos	em	norma	interna	de	cada	poder.	§	6º	Também	não	caracteriza	promoção	pessoal	
a	 inclusão	em	material	de	divulgação	parlamentar	do	nome	do	autor	que	teve	a	 iniciativa	
do	 ato,	 programa,	 obra	 ou	 serviço	 públicos,	 incluídos	 os	 decorrentes	 de	 emendas	 à	 lei	
orçamentária	anual”
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que o parlamentar seja autor se realize com a finalidade 
exclusiva de informar ou educar e apenas pelos canais do 
próprio mandatário ou partido político, não se admitindo 
a sua confusão com a publicidade do órgão público ou 
entidade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada 
procedente22. 

O primeiro dispositivo foi declarado inconstitucional porque contraria a regra 
do parágrafo 1º, do art. 37, da Constituição da República. É que se possibilitou a 
flexibilização dos pressupostos constitucionais da publicidade estatal por meio 
de ato regulamentar. Segundo a relatora, Min.ª Cármen Lúcia, não cabe a órgão 
ou Poder “fixar critérios, pressupostos ou requisitos para a incidência de norma 
autoaplicável da Constituição”. 

Neste ponto, o que mais interessa é a conclusão da Suprema Corte acerca 
do segundo dispositivo, que trazia permissão para que materiais de divulgação 
parlamentar incluíssem o nome do autor (leia-se, do Deputado Distrital) que teve 
a iniciativa de ato, programa, obra ou serviços públicos, incluídos os decorrentes 
de emendas à lei orçamentária anual.

A Ministra relatora entendeu que a divulgação feita pelo parlamentar não se 
submete ao parágrafo 1º, do art. 37, da Carta Republicana. Contudo, reconheceu 
que “para que não incorra em publicidade pessoal, constitucionalmente vedada, 
há que se limitar ao que seja descrição informativa de sua conduta e com limites 
em sua atuação”. Seguiu expondo que a divulgação da atuação do Deputado 
não é vedada pela Constituição “desde que realizada nos espaços próprios 
do mandatário ou do partido político e seja assumida com os seus recursos, 
não se havendo de confundi-la com a publicidade do órgão ou entidade”. Daí a 
interpretação conforme à Constituição outorgada à norma.

As razões do julgamento divergiram do exposto no tópico anterior, quando 
se defendeu que a publicidade da atividade parlamentar também é conformada 
pelo parágrafo 1º, do art. 37, da Constituição da República. Porém, merece 
ser destacado que o pano de fundo da decisão do Supremo Tribunal Federal é 
constituído pelo princípio da impessoalidade, que seria violado se campanha 
publicitária custeada pelo Poder Legislativo atrelasse ações governamentais 
aos Deputados que as propuseram. Como é esse mesmo princípio, o da 
impessoalidade, que ganha concretude pela regra aludida, pode-se concluir que 
a divergência está alojada apenas na superfície. 

Enfim, o precedente não destoa da tese aqui sustentada, convergente para 

22	 STF,	 ADI	 6522,	 Rel.ª	Min.ª	 Cármen	 Lúcia,	 Tribunal	 Pleno,	 julgado	 em	 17/05/2021.	
Votação	unânime.
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a invalidade de utilização de cotas parlamentares para indenizarem-se custos 
referentes à divulgação das atividades parlamentares. Em termos empíricos, 
altera-se apenas a parametrização para eventual controle de constitucionalidade: 
este esboço sustenta que o contraste entre a norma se daria a partir do parágrafo 
1º, do art. 37, da Constituição da República; o Supremo Tribunal, a seu turno, 
extraiu do caput do mesmo artigo o fundamento para a utilização da técnica da 
interpretação conforme.

4. Considerações finais

Como qualquer outro agente público, o membro do Poder Legislativo 
inevitavelmente terá despesas ocasionadas pelo exercício de sua função. Aliás, 
pode-se afirmar que o tipo de atribuições próprias do Poder Legislativo é propício 
à geração de gastos, já que Parlamentares necessariamente se deslocam pelas 
bases territoriais, reúnem-se, mantêm interlocuções com a sociedade civil, o 
que, para ser bem realizado, supõe trabalho além da sede da Casa Legislativa. 

Assim, as cotas parlamentares, verbas de gabinete ou verbas indenizatórias 
são perfeitamente aceitáveis no contexto do mandato, desde que não se perca 
de mira que são indenizações; em outras palavras, a utilização do mecanismo 
para cobrir gastos não republicanos ou desatrelados da função pública significa 
aumento remuneratório por via oblíqua, o que significa desvio de finalidade, 
passível de invalidação e, quiçá, sancionamento.
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DANO MORAL DIFUSO E O ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Gustavo Henrique Rocha de Macedo1

Resumo

O artigo apresenta argumentos contrários e favoráveis à congruência, com 
o ordenamento jurídico brasileiro, do dano moral a direitos difusos, ressaltando 
a prevalência de sua admissibilidade na jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça. Em seguida, aborda a existência do dano moral por lesão ao direito difuso à 
moralidade administrativa, especificamente sobre seu advento a partir da prática 
de atos de improbidade administrativa, relacionando os requisitos necessários 
para sua identificação. São analisadas as possibilidades de reparação natural ou 
pecuniária e, no último caso, propõe que a mensuração da indenização observe a 
dimensão do dano, obtida pelo emprego de critérios recentemente introduzidos 
no art. 223-G, da Consolidação das Leis do Trabalho; ainda sobre a compensação 
pecuniária, mencionam-se as destinações legais possíveis. O estudo é finalizado 
com a defesa da prescrição quinquenal da ação coletiva para reparação de danos 
morais, cujo termo inicial é o conhecimento do dano e sua autoria, analisando a 
repercussão da investigação para definição desse marco.

Palavras-chave

Dano moral. Improbidade administrativa. Reparação natural ou pecuniária. 
Prescrição.

Introdução

O reconhecimento de um dano moral difuso, originado da violação a 
direitos metaindividuais, é tema que suscitou intensos debates. A despeito de 
importantes posições contrárias a essa possibilidade, há algum tempo prevalece 
na jurisprudência dos Tribunais Superiores a admissibilidade, inclusive em 
precedentes vinculantes, dessa espécie de provimento condenatório, em 
hipóteses de violações a leis ambientais e consumeristas e, no que mais importa 
a este artigo, de atos de improbidade administrativa.

No último caso, as condenações foram além da imposição das sanções 
previstas pela Lei Federal nº 8.429/1992, a elas se agregando o dever de compensar 
o dano transindividual gerado pela conduta causadora de enriquecimento ilícito, 

1	 Promotor	de	Justiça	no	Estado	do	Paraná.	Mestre	em	Direito.
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prejuízo ao erário ou violação a princípios da administração pública. 
A admissibilidade em tese, porém, não significa a ausência de alguns pontos 

que merecem investigação mais detida, mercê de sobre eles repousarem alguma 
controvérsia.

Este artigo pretende abordar três desses pontos. 
Primeiro, os pressupostos concretos necessários para a identificação do 

dano moral transindividual, com destaque para seu reconhecimento a partir 
de lesões geradas por atos de improbidade administrativa. Serão brevemente 
revisitados os fundamentos contrários e favoráveis a essa categoria, buscando-
se sistematizar o elenco de pressupostos para configuração do dano moral 
difuso.

O segundo tópico abordará as espécies de reparação (natural ou pecuniária) 
e, no último caso, a destinação da indenização. 

O último capítulo se dedica à abordagem da prescrição da ação de 
indenização por dano moral difuso, afirmando a não aplicabilidade da tese fixada 
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 897, em que se declarou 
a imprescritibilidade das ações ressarcimento ao erário fundadas na prática de 
ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. A tese defendida é do 
prazo quinquenal, com termo inicial flexível, condicionado que é ao conhecimento 
do dano e de sua autoria.

1. O dano moral difuso causado pelo ato de improbidade 
administrativa – lesão à moralidade administrativa

1.1. A controvérsia sobre a existência do dano moral metaindividual

A responsabilidade civil decorrente de lesões extrapatrimoniais foi 
expressamente prevista pelo art. 5º, inciso X, da Constituição da República2, e 
a ela sucederam outras regras, como o art. 6º, inciso VI, do Código de Defesa do 
Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990)3 e o art. 186, do Código Civil de 20024. 
No plano dos interesses transindividuais, a reparabilidade do dano moral foi 
contemplada pelo caput do art. 1o, da Lei Federal nº 7.347/19855.

2	 São	 invioláveis	 a	 intimidade,	 a	 vida	 privada,	 a	 honra	 e	 a	 imagem	 das	 pessoas,	
assegurado	o	direito	a	indenização	pelo	dano	material	ou	moral	decorrente	de	sua	violação.
3	 Art.	6º	São	direitos	básicos	do	consumidor:	(…)	VI	–	a	efetiva	prevenção	e	reparação	
de	danos	patrimoniais	e	morais,	individuais,	coletivos	e	difusos;
4	 Art.	186.	Aquele	que,	por	ação	ou	omissão	voluntária,	negligência	ou	imprudência,	
violar	direito	e	causar	dano	a	outrem,	ainda	que	exclusivamente	moral,	comete	ato	ilícito.	
5	 Art.	1º	Regem-se	pelas	disposições	desta	Lei,	sem	prejuízo	da	ação	popular,	as	ações	
de	responsabilidade	por	danos	morais	e	patrimoniais	causados:
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Sem embargo dessas normas, despertou debates o reconhecimento da 
categoria do dano moral no âmbito transindividual, a partir de condutas lesivas, 
por exemplo, ao meio ambiente, às relações coletivas de consumo, ao urbanismo, 
ao patrimônio artístico e cultural, ao patrimônio público e social, arrolados nos 
incisos do art. 1º, da Lei da Ação Civil Pública. 

O argumento central dos opositores da tese era o de que dor e sofrimento, 
requisitos normalmente atrelados à declaração do dano extrapatrimonial, são 
atributos exclusivos do indivíduo. A coletividade não poderia se sentir aviltada 
em sua honra, na medida em que sequer a possui. Eventualmente, poderia 
ocorrer um dano moral individual, como efeito colateral da lesão a um interesse 
metaindividual, caso em que surgiriam duas frentes de responsabilidade civil: a 
reparação do dano causado à coletividade (reconstituição da área degrada, por 
exemplo) e a compensação pela lesão extrapatrimonial, devida exclusivamente 
ao ofendido determinado.

A linha de compreensão é bem resumida na doutrina de Teori Albino 
Zavascki6:

Realmente, não há dúvida de que a lesão a um direito 
de natureza difusa, como, por exemplo, um dano ao 
ambiente natural ou ecológico, pode, em tese, acarretar 
também dano moral. Assim, a destruição de um conjunto 
florestal plantado por antepassado de determinado 
indivíduo, para quem as plantas teriam, por essa 
razão, grande valor afetivo, certamente pode ensejar a 
configuração de um duplo dano: ambiental e moral. Da 
mesma forma, a destruição de um patrimônio artístico ou 
cultural ou a ofensa a outros direitos transindividuais são 
eventos que, teoricamente, podem desencadear danos 
de diversa natureza, inclusive moral. Todavia, isso não 
significa que o dano moral, nesses casos, assuma, ele 
próprio, a natureza transindividual. Com efeito, a vítima 
de dano moral é, necessariamente, uma pessoa. É que o 
dano moral envolve, necessariamente, dor, sentimento, 
lesão psíquica, afetando ‘a parte sensitiva do só ser 
humano, como a intimidade, a vida privada, a honra e a 
imagem das pessoas’, ou seja, ‘tudo aquilo que molesta 
gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os 
valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

6	 Processo	coletivo:	tutela	de	direitos	coletivos	e	tutela	coletiva	de	direitos.	6	ed.	São	
Paulo:	Editora	Revista	dos	Tribunais,	2014,	p.	41.
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reconhecidos pela sociedade em que está integrado’. 
Assim, não se mostra compatível com o dano moral a 
ideia de transindividualidade (= da indeterminabilidade 
individual do sujeito passivo e da indivisibilidade da ofensa 
e da reparação) da lesão e do direito lesado.

O entendimento foi encampado pela jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça, em acórdãos mais remotos7. 

Em contraposição, argumenta-se que o condicionamento do dano moral a 
sofrimento e dor não capta a integralidade dessa espécie de compensação, já 
que outros valores intangíveis também têm suficiência para justificá-la. Assim, o 
abalo ao prestígio ou a confiabilidade de instituições, arranhando-lhes a imagem, 
é hipótese que igualmente enseja a compensação de danos que não têm dimensão 
patrimonial imediata, conquanto não necessariamente causem sofrimento. O 
argumento subjaz a viabilidade de pessoas jurídicas serem compensadas por 
lesões não patrimoniais, há anos reconhecida pela Súmula nº 227, do Superior 
Tribunal de Justiça8.

A mesma racionalidade justifica que coletividades sejam compensadas 
caso tenham interesses materais lesados. É o que explicam Hermes Zanetti 
Junior e Fredie Didier Junior, ao afirmarem que não “restringir o dano moral às 
pessoas naturais é o primeiro passo para a constatação da possibilidade de dano 
moral sofrido por um ente despersonalizado, inclusive pelos titulares de direitos 
coletivos em sentido amplo”9. 

Dito de outra forma, se valores essenciais de uma determinada comunidade 
forem transgredidos, superando-se interesses exclusivos das individualidades 
que a compõem, descortina-se a possibilidade da compensação pelo dano 
extrapatrimonial. O que se exige é que o dano transborde limites de tolerabilidade, 
a ponto de gerar repulsa no meio social, que não se confunde com sofrimento ou 
dor, porque esses, de fato, são exclusivos de pessoas naturais.

Com essas diretrizes, a 1ª e a 2ª Turmas do Superior Tribunal de Justiça 
vem reconhecendo o dano moral difuso em condutas de transportadoras de 
cargas que operam reiteradamente com veículos cujos pesos são superiores aos 
admitidos, danificando piso asfáltico de estradas (AgInt no AREsp 1429060/DF, 
Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 15/12/2020; AgInt no AgInt no AREsp 1326554/

7	 REsp	 821.891/RS,	 Rel.	Ministro	 Luiz	 Fux,	 1a	 Turma,	 julgado	 em	 08/04/2008;	 REsp	
598.281/MG,	Rel.	Min.	Luiz	Fux,	Rel.	p/	Acórdão	Min.	Teori	Albino	Zavascki,	1a	Turma,	julgado	
em	02.05.2006.
8	 “A	pessoa	jurídica	pode	sofrer	dano	moral”.
9	 Curso	de	direito	processual	civil:	processo	coletivo.	14	ed.	Salvador:	Editora	Juspodivm,	
2020,	p.	412.
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ES, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 23/11/2020), entre uma série de outros 
casos, como de esperas alongadas para atendimento em agências bancárias, 
atrasos na construção de obras de preservação de ambiente cultural (AgInt 
no AREsp 1510488/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, julgado em 14/09/2020) 
e o desmatamento de vegetação nativa (REsp 1198727/MG, Rel. Min. Herman 
Benjamin, julgado em 14/08/2012).

Por outro lado, a 3ª Turma da Corte entendeu não estarem presentes os 
pressupostos do dano moral difuso, no caso de cobrança indevida de tarifas 
bancárias, ilícito que ensejou somente a condenação da instituição financeira à 
restituição dos valores indevidamente cobrados dos consumidores (“a exigência 
de uma tarifa bancária considerada indevida – não infringe valores essenciais 
da sociedade, tampouco possui os atributos da gravidade e intolerabilidade, 
configurando a mera infringência à lei ou ao contrato” - RESP 1.502.967-RS, Rel.ª 
Min.ª Nancy Andrighi, julgado em 7/8/2018). A despeito da improcedência da 
pretensão, a fundamentação da decisão confirmou a possibilidade, em tese, do 
dano moral metaindividual, desde que presentes as circunstâncias alinhavadas. 

Enfim, os acórdãos superaram a linha inicial adotada pelo Tribunal Superior, 
que refutava o dano moral difuso, podendo-se afirmar que hoje é prevalecente o 
reconhecimento dessa modalidade de lesão extrapatrimonial.

1.2. O ato de improbidade administrativa

Não se pode tratar de dano moral decorrente de ato de improbidade sem se 
esclarecer, minimamente, do que se trata a última categoria.

Com o propósito de se reprimirem atos lesivos ao Estado, sobretudo 
a corrupção, a Constituição de 1988 introduziu no ordenamento nacional a 
sancionabilidade dos atos de improbidade administrativa (art. 37, parágrafo 4º10). 
Embora não tenham recebido imediata definição, já que a norma constitucional 
previu somente consequências (suspensão dos direitos políticos, a perda da 
função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário), e 
transferiu à lei a tarefa de definir-lhes forma e gradação, o ordenamento cuidou 
de diferenciá-los dos crimes, ao prever-se a cumulatividade da ação penal 
cabível11. 

A regulamentação do dispositivo veio pela Lei Federal nº 8.429, de 2 de 
junho de 1992, que no atual formato, derivado da superveniência da Lei Federal 

10	 §	 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.	
11	 STF,	 ADI	 2797,	 Relator	 Ministro.	 Sepúlveda	 Pertence,	 Tribunal	 Pleno,	 julgado	 em	
15/9/2005.
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nº 14.230/2021, discrimina três espécies de atos de improbidade: atos que 
importam enriquecimento ilícito (art. 9º), atos que causam prejuízo ao erário (art. 
10) e os atos que atentam contra os princípios da administração pública (art. 11). 
A própria Lei de Improbidade Administrativa esclareceu, no seu art. 1º, parágrafo 
1º, que a seu catálogo se agregam hipóteses concebidas em leis esparsas, 
como as condutas vedadas a agentes públicos durante campanhas eleitorais, 
classificadas como atos violadores de princípios da administração pública (art. 
73, incisos I a VIII e parágrafo 7º, da Lei Federal nº 9.504/1997), e a improbidade 
imputável a prefeitos, por transgressão a normas do Estatuto da Cidade (art. 52, 
incisos I a VIII, da Lei Federal nº 10.257/2001). 

O sistema de responsabilização instituído pela Lei Federal nº 8.429/1992 
reclama, como requisito imprescindível, a autoria do ato por um agente público, 
e somente se comunica à pessoa privada que induz ou concorre para a prática da 
conduta (art. 3º). 

O complexo normativo visa à proteção da administração pública, 
nomeadamente do cumprimento de deveres por parte dos agentes públicos, a fim 
de que estes não se aproveitem dos cargos ou funções em que estão investidos 
para se enriquecerem ilicitamente, tampouco atuem de forma a lesionar o 
erário, ou descumpram postulados orientadores da atividade administrativa. 
O sancionamento é uma resposta do ordenamento a condutas antijurídicas, à 
qual se podem adicionar, conforme a extensão do ato de suas consequências, as 
responsabilidades administrativa e penal, a serem apuradas em outras instâncias. 
Tutela-se, de acordo com a semântica dos atuais enunciados normativos, “a 
probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma 
de assegurar a integridade do patrimônio público e social” (art. 1º, caput).

O enquadramento das condutas concretamente realizadas nas hipóteses 
abstratamente previstas em lei, no entanto, não é procedimento simples. Se 
em enunciados normativos relativamente claros sempre se abre espaço para 
a interpretação, a Lei Federal nº 8.429/1992 apresenta condutas que permitem 
amplas controvérsias. É que seus dispositivos, por vezes, empregam textura 
aberta (a própria expressão improbidade administrativa é emblemática), e 
os artigos 9º e 10 conservam a possibilidade de punição de condutas não 
expressamente tipificadas, já que suas redações encerram hipóteses genéricas 
seguidas de fórmulas casuísticas. Ademais, a lei se vale de tipos em branco, cuja 
complementação se opera mediante recurso a outras leis ou atos administrativos, 
igualmente dotados de fluidez.

Antes das alterações promovidas pela Lei Federal nº 14.230/2021, a doutrina 
debatia a respeito dos requisitos necessários para se adjetivar uma conduta 
de agente público como ato de improbidade administrativa. A propósito, calha 
recordar de alguns conceitos apresentados diante do quadro normativo anterior.

Mateus Bertoncini defendia que o ato de improbidade administrativa 
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se revelaria pela contrariedade “aos princípios da finalidade, publicidade, do 
concurso público, da prestação de contas e da licitação, bem como a violação de 
segredo e a prevaricação, independentemente de qualquer resultado material” 
bem como pela prática de comportamentos violadores do princípio da moralidade 
e “prescritos na lei (regras), que produzam os resultados prejuízo ao erário e 
enriquecimento sem justa causa do agente e/ou do terceiro”12

Nessa acepção, a improbidade administrativa poderia ser sumarizada como 
transgressão à lei por parte de agente público e de pessoas estranhas aos quadros 
funcionais que a ele se aliassem, por ação ou omissão gravemente desonesta 
ou ineficiente, praticada deliberadamente ou por negligência (naquela época), 
punível a partir da combinação entre as hipóteses previstas na Lei Federal nº 
8.429/1992 e outros diplomas regentes da administração pública13. 

A mesma linha, pautada na gravidade da conduta ou da lesão, foi adotada 
por Marçal Justen Filho, ao afirmar que há improbidade quando, além da 
irregularidade da conduta, “a infração produzir efeitos danosos e relevantes”, ou 
“quando a vontade do sujeito for conscientemente orientada à violação da ordem 
jurídica para obtenção de resultados indevidos”14.

As diversas abordagens tinham eixo comum: o ato de improbidade 
administrativa exige plus em relação à ilegalidade. Seja no plano objetivo, 
mediante a gravidade da ação e de seus resultados (enriquecimento ilícito ou 
prejuízo ao erário), seja no plano subjetivo, em razão do necessário revestimento 
pelo dolo ou pela culpa15, a conduta ilícita do agente público precisava reunir tais 
pressupostos e se revelar suficientemente afrontosa à noção de moralidade 
administrativa para receber a tarja de improbidade. 

Os elementos foram estreitados pelo novo tratamento legislativo 
dispensado à improbidade administrativa. Vários elementos introduzidos no 

12	 Ato	de	 improbidade	administrativa:	15	anos	da	Lei	8.429/1992.	São	Paulo:	Editora	
Revista	dos	Tribunais,	2007,	p.	260.	Com	abordagem	semelhante:	OSÓRIO,	Fábio	Medina.	A	
inter-relação	das	decisões	proferidas	nas	esferas	administrativa,	penal	e	civil	no	âmbito	da	
improbidade.	In:	Improbidade	administrativa:	temas	atuais	e	controvertidos.	Coord.:	Mauro	
Campbell	Marques.	Rio	de	Janeiro:	Editora	Forense,	2017,	p.	94.
13	 Como	exemplo,	o	inciso	VIII,	do	art.	10,	da	Lei	de	Improbidade,	prevê	a	punição	pela	
frustração	da	 licitude	ou	dispensa	 indevida,	o	que	exige	a	verificação	da	transgressão	das	
regras	previstas	pelas	hoje	vigentes	Leis	Federais	nº	8.666/1993	e	nº	14.133/2021.
14	 Contratação	 temporária	 e	 a	 configuração	 do	 ato	 de	 improbidade	 administrativa.	
In:	 Improbidade	 administrativa:	 temas	 atuais	 e	 controvertidos.	 Coord.:	 Mauro	 Campbell	
Marques.	Rio	de	Janeiro:	Editora	Forense,	2017,	p.	182.
15	 A	introdução	do	art.	28,	na	Lei	de	Introdução	às	Normas	do	Direito	Brasileiro,	motivou	
alguns	a	entenderem	que,	desde	então,	não	subsistia	o	ato	de	improbidade	administrativa	
causador	de	dano	ao	erário,	na	forma	culposa.	A	interpretação	constava	do	Enunciado	nº	10,	
das	4a	e	5a	Câmaras	Cíveis	do	Tribunal	de	Justiça	do	Paraná:	“O	artigo	10	da	Lei	8.429/1992	
foi	 alterado	 pela	 Lei	 13.655/2018,	 não	 mais	 sendo	 admitida	 a	 caracterização	 de	 ato	 de	
improbidade	administrativa	que	cause	lesão	ao	erário	na	modalidade	culposa”.	A	celeuma	
está	 superada	 pela	 edição	 da	 Lei	 Federal	 nº	 14.230/2021,	 que	 extinguiu	 a	 improbidade	
administrativa	culposa.
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complexo normativo autorizam a afirmação: apenas as condutas informadas 
por dolo específico são puníveis, o que foi previsto, repetidamente, em várias 
disposições (art. 1º, parágrafos 1º e 2º; art. 9º, caput; art. 10, caput; art. 11, caput; 
art. 17, parágrafo 6º, inciso II; art. 17-C, parágrafo 1º; art. 21, parágrafo 2º); as 
sanções não se aplicam às pessoas jurídicas, caso a conduta também configure 
ato lesivo à administração pública, tipificado pela Lei Federal nº 12.846/2013; 
os atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da 
Administração Pública passaram a compor rol exaustivo, diante da exclusão do 
vocábulo “notadamente”, do caput do art. 11; a revogação dos incisos I e II, do 
art. 11, da Lei de Improbidade Administrativa, suprimiu a punição de condutas 
assemelhadas ao desvio de finalidade e à prevaricação, espectro que permitia o 
enquadramento de muitos comportamentos reprováveis detectados na atividade 
administrativa; a ilicitude da conduta e a lesividade relevante do bem jurídico, 
como pressupostos da improbidade, foi realçadas pelos parágrafos 3º e 4º, do 
art. 11. 

Enfim, uma vez comprovados os requisitos, as consequências ordinárias 
para essa espécie de ilícito são a imposição das penalidades previstas pelo art. 
12, da Lei Federal nº 8.429/199216, somadas ao ressarcimento do dano patrimonial 
efetivo, se houver, que ainda constitui “efeito secundário necessário da punição 
pelo ato de improbidade”17. 

No que concerne ao efeito secundário, a gramática empregada pelo caput 
do art. 12 restringe a indenização ao dano patrimonial. Então, numa hipótese de 
contratação superfaturada de produto ou serviço, o dano corresponde à diferença 
entre o valor de mercado e aquele pago pela administração contratante. O dano 
moral, por outro lado, não pode ser ressarcido, mas compensado, haja vista que 
é extrapatrimonial. 

Há outra razão, de ordem sistemática, para assim se entender. A situação 
anterior ao dano monetário aos cofres públicos se pretende restaurar pelo 
aludido ressarcimento; em outro vértice, a lesão imaterial às normas de conduta 
orientadoras das condutas dos agentes públicos é remediada, prima facie, pelas 
penas previstas pela Lei de Improbidade Administrativa. O diploma reflete a perda 
de exclusividade da responsabilidade civil como resposta a eventos lesivos, pois 
se reconhece que nem sempre a reparação do dano é a solução mais adequada. 
A propósito, Anderson Schreiber destaca o “crescente reconhecimento pela 

16	 São	sanções	aplicáveis	aos	autores	de	atos	de	improbidade	administrativa,	conforme	
a	 natureza	 do	 ato,	 a	 perda	 dos	 bens	 ou	 valores	 acrescidos	 ilicitamente	 ao	 patrimônio,	 a	
perda	da	função	pública,	a	suspensão	dos	direitos	políticos,	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.	
17	 Zavascki,	op.	cit.,	p.	109.
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ordem jurídica de outros instrumentos, diversos da responsabilidade civil, que 
podem ser opostos aos danos injustos”18. 

Isso não significa concordar-se com a opinião de Arnaldo Rizzardo, que 
recusa a reparabilidade do dano moral decorrente do ato de improbidade19, 
porque “não será fácil detectar o tipo de dano moral e de abalo espiritual de 
um ente inanimado”20. O que se está a defender é a viabilidade, excepcional, da 
cumulação das condenações (sanções por improbidade + compensação por 
dano moral), desde que a ilicitude extravase o juízo de censurabilidade já previsto 
pela Lei Federal nº 8.429/1992. Em outros termos, se a improbidade exige mais 
que a ilegalidade, a lesão metaindividual suscetível de compensação vai mais 
longe ainda, algo como uma “lesão ao cubo” da moralidade administrativa, pois o 
remédio ordinário não é a via da responsabilidade civil.

Assim, o superfaturamento de um imóvel desapropriado para a instalação 
de um distrito industrial é conduta grave, que sujeita autor e beneficiário 
a ressarcir o prejuízo material e às sanções previstas no art. 12, da Lei de 
Improbidade Administrativa; mas o superfaturamento ou a simulação da compra 
de fármacos ou pagamento de procedimentos de atenção básica à saúde pública 
é substancialmente mais censurável, em razão da importância mais elevada da 
ação governamental afetada. 

1.3. O dano moral pela lesão ao direito difuso à moralidade administrativa
 
Se a Lei de Improbidade Administrativa jamais fundamentou a compensação 

pelo dano moral difuso, faz-se necessário apegar-se a outro fundamento 
normativo, que é o reconhecimento da moralidade administrativa como direito 
difuso da coletividade. Classificada pela Constituição da República como 
requisito de validade de atos administrativos (art. 5º, inciso LXXIII21) e princípio 
da administração pública (art. 37, caput22), a moralidade administrativa é aquela 

18	 SCHREIBER,	Anderson.	Direito	Civil	e	Constituição.	São	Paulo:	Editora	Atlas,	2013,	p.	
170.
19	 Esse	entendimento	encontra	eco	na	jurisprudência	do	Tribunal	Federal	da	4a	Região,	
que	vem	decidindo	que	a	ausência	de	previsão	expressa	na	Lei	Federal	nº	8.429/1992	impede	
o	reconhecimento	de	dano	moral	decorrente	de	ato	de	improbidade	administrativa	(TRF4,	
Ap.	Cível	5008255-26.2014.4.04.7111,	3a	Turma,	Rel.ª	Des.ª	Vânia	Hack	de	Almeida,	julgado	
em	21/11/2017).
20	 RIZZARDO,	Arnaldo.	Ação	civil	pública	e	ação	de	improbidade	administrativa.	Rio	de	
Janeiro:	GZ,	2009,	p.	528.
21	 LXXIII	-	qualquer	cidadão	é	parte	legítima	para	propor	ação	popular	que	vise	a	anular	
ato	 lesivo	ao	patrimônio	público	ou	de	entidade	de	que	o	Estado	participe,	à	moralidade	
administrativa,	ao	meio	ambiente	e	ao	patrimônio	histórico	e	cultural,	ficando	o	autor,	salvo	
comprovada	má-fé,	isento	de	custas	judiciais	e	do	ônus	da	sucumbência;
22	 Art.	37.	A	administração	pública	direta	e	indireta	de	qualquer	dos	Poderes	da	União,	
dos	Estados,	do	Distrito	Federal	e	dos	Municípios	obedecerá	aos	princípios	de	 legalidade,	
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retirada do acervo normativo que estabelece as finalidades estatais. A propósito, 
Diogo de Figueiredo Moreira Neto socorre-se da conhecida lição de Hauriou, 
para afirmar que se trata do “conjunto de regras de conduta tiradas da disciplina 
interior da administração”, para depois explicitar que se trata “de um sistema 
de moral fechada, próprio da Administração Pública, que exige de seus agentes 
absoluta fidelidade à produção de resultados que sejam adequados à satisfação 
dos interesses públicos, assim por lei caracterizados e ao Estado cometidos”23.

Daí que a funcionalidade do instituto vai além, podendo se compreendê-lo, 
também, como um interesse difuso, já que indivisível e indeterminado, figurando 
como componente do patrimônio social, ao proteger juridicamente o respeito, 
por parte dos administradores públicos, das regras que disciplinam a atividades 
estatal. A eficácia jurídica da moralidade e sua caracterização como direito 
difuso é afirmada pelo próprio Diogo de Figueiredo Moreira Neto, quando leciona 
que pode ser invocada como causa de pedir de ação popular ou “pelo exercício de 
ação civil pública, perante o Judiciário, provocado por quem tenha legitimação 
e pelo Ministério Público (art. 129, III, e § 1º), uma vez que, tutelando interesses 
difusos, neles se inclui a moralidade pública”24.

A mesma linha é desenvolvida por Wallace Paiva Martins Júnior: “A 
moralidade é considerada interesse difuso por excelência, cujo titular é a 
coletividade. A probidade, dever decorrente da moralidade, segue a mesma 
natureza (indivisibilidade e indisponibilidade) e tem a mesma titularidade”25.

A conclusão pode ser extraída não só do sistema constitucional, como da Lei 
Federal nº 7.347/1985, que possibilita a tutela do patrimônio social pela ação civil 
pública (art. 1º, inciso VIII26) e, mais remotamente, da Lei Federal nº 4.717/1965, 
que criou a ação popular para anulação de atos lesivos a instituições públicas. 

Com entendimento divergente, Suzana Henriques da Costa recusa a 
qualificação da moralidade como interesse difuso, afirmando tratar-se de algo 
mais diluído, o que chama de interesse geral: 

“Ainda que ocorra uma conduta imoral em um órgão local 
da Administração Pública, como em uma secretaria 
municipal, a conduta viciada atinge a sociedade como 

impessoalidade,	moralidade,	publicidade	e	eficiência	e,	também,	ao	seguinte:
23	 MOREIRA	NETO,	Diogo	de	Figueiredo.	Ética	na	administração	pública.	In	Mutações	do	
Direito	Administrativo.	Rio	de	Janeiro:	Editora	Renovar,	2000,	p.	60.
24	 Op.	cit.,	p.	101.
25	 MARTINS	JÚNIOR,	Wallace	Paiva.	Probidade	administrativa.	2	ed.	São	Paulo:	Editora	
Saraiva,	2002,	p.	93.	
26	 Art.	1º.	Regem-se	pelas	disposições	desta	Lei,	sem	prejuízo	da	ação	popular,	as	ações	
de	 responsabilidade	 por	 danos	morais	 e	 patrimoniais	 causados:	 (…)	 VIII	 –	 ao	 patrimônio	
público	e	social.
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um todo, porque a moralidade administrativa é princípio 
genérico, cuja observância é de interesse de todos, ou 
seja, é de interesse geral”27. 

Adiante, a mesma autora conclui que “não é cabível ação civil pública para a 
tutela direta da moralidade administrativa”28.

A última posição, entretanto, reduz o alcance da moralidade administrativa, 
o que soa paradoxal. Se é algo que interessa à íntegra da sociedade, e se é 
princípio com força normativa, subtrair-lhe a ação civil pública como meio de 
tutela parece desguarnecer o instituto de meio processual para sua fruição. 
Bem pensadas as coisas, a moralidade da administração pública apresentaria 
espectro menos largo do que o direito ao meio ambiente sadio, cuja natureza de 
direito fundamental de terceira geração (difuso) é incontroversa.

A moralidade, enfim, ostenta caráter de interesse eminentemente difuso 
(rectius, da coletividade, e não do Estado), já que, na insuperável síntese de 
Cappelletti (2017), ao mesmo tempo pertence a todos e a ninguém29. Seu 
inadimplemento subverte as funções elementares do Estado que, em vez de servir 
a seus cidadãos, é maculado e desfalcado por condutas desviadas. Então, como 
é viável a compensação por lesão extrapatrimonial ao ambiente ou às relações 
de consumo, também o é a compensação pela lesão à moralidade administrativa. 
Neste ponto, é pertinente a abordagem de Teori Zavascki, em que relaciona a 
moralidade administrativa à boa-fé objetiva:

“Não há como deixar de associar o princípio da moralidade 
administrativa também ao princípio da boa-fé objetiva. “A 
inter-relação humana”, escreveu Ruy Rosado de Aguiar a 
respeito desse princípio geral de direito, “deve pautar-se 
por um padrão ético de confiança e lealdade, indispensável 
para o próprio desenvolvimento normal da convivência 
social. A expectativa de um comportamento adequado 
por parte do outro é um comportamento indissociável 
da vida de relação, sem o qual ela mesma seria inviável. 

27	 COSTA,	Susana	Henriques.	O	processo	coletivo	na	tutela	do	patrimônio	público	e	da	
moralidade	 administrativa:	 ação	 de	 improbidade	 administrativa,	 ação	 civil	 pública	 e	 ação	
popular.	2	ed.	São	Paulo:	Editora	Atlas,	2015,	p.	40.
28	 Op.	cit.	p.	122.
29	 “The	ancient	concept	of	the	right	(or	standing)	to	sue	as	the	monopoly	of	the	sole	
person	or	persons	to	whom	the	substantive	right	in	issue	‘belongs’	appears	hardly	applicable	
to	those	‘rights	without	a	holder’	that	belong,	at	one	and	the	same	time,	to	everyone	and	
to	 no	one”.	 Em	 tradução	 livre:	 “O	 antigo	 conceito	 de	direito	 como	monopólio	 de	pessoa	
ou	pessoas	singulares	a	quem	o	direito	subjetivo	pertence,	aparentemente,	não	se	aplica	
àqueles	‘direitos	sem	um	titular’,	que	pertencem,	ao	mesmo	tempo,	a	todos	e	a	ninguém”.
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Isso significa que as pessoas ‘devem adotar um 
comportamento leal em toda a fase prévia à constituição 
de tais relações (diligência in contrahendo); e que devem 
também comportar-se lealmente no desenvolvimento 
das relações jurídicas já constituídas por eles.”30

Assim, a quebra do direito difuso à moralidade administrativa frustra 
a expectativa de confiança da população com relação ao Estado, ao 
comprometerem-se valores prioritários no meio comunitário, mercê do mau uso 
das competências de agentes públicos responsáveis pelas tarefas estatais. 

Desvios de recursos destinados à realização de políticas públicas de saúde, 
educação, ou obras e serviços relacionados a situações de calamidade pública31, 
constituem-se em hipóteses que, a um só tempo, implicam intensa lesão às 
normas estatais e causam impacto em serviços que atingem imediatamente 
a população mais vulnerável, que impedem que o Brasil aumente seu índice de 
desenvolvimento humano. 

Outra dimensão cogitável é a lesão à pessoa jurídica ofendida, em razão do 
descrédito que lhe sobrevém, como efeito colateral, dos atos ímprobos. Tome-
se como hipótese município, no qual agentes encarregados de contratações 
frustram reiteradamente o caráter competitivo de licitações em benefício de 
determinados fornecedores. O comprometimento do ambiente concorrencial 
pode afastar outros agentes econômicos de participarem de licitações futuras, 
por duvidarem da capacidade daquela órbita federativa de promover licitações 
julgadas objetivamente. Essa espécie de reparabilidade foi recentemente 
reconhecida pela 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, baseando-se na figura 
dos danos institucionais decorrentes da lesão à credibilidade ou reputação da 
pessoa jurídica32. Contudo, há precedentes mais remotos do Superior Tribunal de 
Justiça afirmando não existir esse tipo de dano moral, sob o argumento de que 
pessoas jurídicas de direito público não são titulares de direitos fundamentais 
materiais, mas somente processuais33.

30	 Op.	cit.,	p.	85.
31	 Exemplos	concretos	tornam	a	afirmação	mais	compreensível:	a)	os	casos	recentemente	
noticiados,	de	desvios	de	recursos	destinados	à	instalação	de	hospitais	de	campanha,	para	
combate	 à	 pandemia	 Sars-COVID-19,	 no	 Estado	 do	 Rio	 de	 Janeiro;	 b)	 no	 Paraná,	 entre	
2013	e	2014	ocorreram	desvios	de	recursos	endereçados	à	construções	de	escolas	públicas	
estaduais,	investigados	pela	“Operação	Quadro	Negro”;	c)	em	2011,	detectaram-se	desvios	
de	recursos	que	a	União	repassou	a	municípios	da	região	serrana	do	Rio	de	Janeiro,	afetados	
por	grandes	enchentes	e	deslizamentos	de	encostas.
32	 REsp	1722423/RJ,	Rel.	Min.	Herman	Benjamin,	2a	Turma,	julgado	em	24/11/2020.
33	 REsp	1258389/PB,	Rel.	Min.	Luis	Felipe	Salomão,	4a	Turma,	julgado	em	17/12/2013;	
REsp	1.505.923/PR,	Rel.	Min.	Herman	Benjamin,	2a	Turma,	 julgado	em	21/05/2015;	REsp	
1731782/MS,	Rel.ª	Min.ª	Regina	Helena	Costa,	1a	Turma,	julgado	em	04/12/2018.
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1.4. Sistematização dos critérios para a constatação do dano moral difuso

Optando pela cumulação de pedidos, o autor da ação coletiva assume o ônus 
da demonstração da necessária transcendência da conduta ímproba e de seu 
resultado, o que se extrai de algumas vicissitudes, apontadas em precedentes 
judiciais e que necessariamente deverão ser discorridas na petição inicial, na 
construção de sua causa de pedir, em observância ao dever de fundamentação 
analítica.

Critério já utilizado para a constatação do dano moral foi a estatura do 
cargo ocupado pelo agente ímprobo, ou seja, sua posição hierárquica no quadro 
funcional estatal. Nesse sentido, a 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça 
confirmou condenação proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que 
considerou consumado dano moral difuso causado por condutas de deputados 
estaduais, que receberam vantagens indevidas para apoiar, politicamente, o 
então Governador (REsp 1485514/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado 
em 09/10/2018; AgInt no REsp 1551157/DF, Rel.ª Min.ª Assusete Magalhães, julgado 
em 16/10/2018).

Outro elemento observado é a natureza das políticas públicas afetadas 
pelo ato de improbidade administrativa. Ainda da 2ª Turma, é de interesse 
julgamento de ação de improbidade administrativa oriunda do Estado do Rio de 
Janeiro, em que ex-governadora e outros agentes públicos responsáveis por 
políticas públicas de saúde e empresários, foram condenados ao pagamento de 
compensação por dano moral difuso, em valor equivalente ao do dano material (R$ 
5.116.744,87). No voto do relator, consignou-se que a condenação imposta pelo 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro foi proporcional à gravidade dos 
fatos, que “envolveram vários sujeitos da administração pública e da comunidade 
empresarial, bem como significativas cifras, destinadas originariamente à 
promoção de ações de melhoria em um dos campos de atuação estatal mais 
sensíveis, fragilizados economicamente, qual seja, saúde pública” (AgInt no 
AREsp 1113260/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 16/08/2018). Dito de 
outro modo, o precedente considerou a importância dos cargos ocupados pelos 
agentes públicos e a relevância social dos agentes privados envolvidos, o volume 
de recursos desviados, arrematando com a observação acerca da natureza 
prioritária da ação estatal impactada (saúde pública). 

A 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ocorrência do 
dano moral difuso em hipótese admissão de servidor público (motorista), sem 
a prévia realização de concurso. A condenação afirmou que a inexistência de 
dano material seria irrelevante, e que o elemento identificador do dano moral foi 
abalo à confiança depositada pela comunidade local na administração pública 
municipal, porque a lesividade da conduta afetou “valores da coletividade, que, 
com razão, espera e exige dos administradores a correta gestão da coisa pública 
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e, sobretudo, o estrito cumprimento das leis e da Constituição” (AgInt no AREsp 
538.308/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 31/08/2020). 

O impacto real do ato de improbidade administrativa é algo que tem 
sido valorado como imprescindível para a consumação do dano moral difuso. 
Utilizando essa linha de compreensão, as 4ª e 5ª Câmaras Cíveis do Tribunal 
de Justiça do Estado do Paraná têm indeferido pedidos de compensação, sem 
embargo da declaração do ato de improbidade administrativa. Da constelação 
de casos do Tribunal local, extraem-se as seguintes hipóteses de procedência do 
pedido de imposição das sanções previstas pela Lei Federal nº 8.429/1992, mas 
de improcedência da pretensão de condenação à compensação: direcionamento 
de licitação para aquisição de um veículo (5ª C.Cível, Ap. cível 1590074-8, Rel. 
Des. Leonel Cunha, julgado em 21/03/2017); contratação de pessoal para área 
de educação e saúde, por meio de interposta pessoa, frustrando-se a regra do 
concurso público (5ª C.Cível, Ap. Cível 1542044-3, Rel. Juiz Rogério Ribas, julgado 
em 14/02/2017 e 4ª C.Cível, Ap. Cível 1402987-9, Rel.ª Juíza Cristiane Santos Leite, 
julgado em 02/02/2016); simulação de aquisição de mercadorias, mediante 
utilização de notas fiscais falsificadas (5ª C.Cível, Ap. cível 1313290-6, Rel. Juiz 
Rogério Ribas, julgado em. 05/05/2015). 

Em resenha, pode se afirmar que o reconhecimento do dano moral difuso 
pela ocorrência de atos de improbidade constitui-se em camada complementar 
de proteção, cujo fundamento normativo, em acréscimo às demais penalidades, 
é o já aludido direito à moralidade administrativa, que se considera mais 
intensamente violado se houver pelo menos uma das seguintes circunstâncias: 
elevada estatura do cargo ocupado pelo agente ímprobo, elevada importância 
dos agentes econômicos envolvidos ou beneficiários, lesão efetiva a ações 
governamentais, lesão a política pública considerada prioritária e expressividade 
de volume de recursos desviados ou apropriados indevidamente.

Por fim, é necessário destacar a prescindibilidade de dano material para que 
se declare a ocorrência do dano moral, o que implica admitir que a condenação 
à compensação é admissível diante da prática de qualquer das modalidades 
de atos de improbidade administrativa. O desfalque econômico, portanto, nem 
sempre será condição indispensável.

1.5. A possibilidade da cumulação dos pedidos no novo regime

É importante assinalar que a conformação atribuída pela Lei Federal nº 
14.230/2021 não obstou pretensões de compensação pelo dano moral difuso, mais 
ainda, não vedou que as pretensões se reúnam no mesmo processo. A afirmação 
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supõe dissecar o novo art. 17-D, da Lei de Improbidade Administrativa34.
O enunciado normativo diz que a ação por improbidade administrativa 

é repressiva, de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de 
caráter pessoal previstas nesta Lei, e não constitui ação civil, vedado seu 
ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção 
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, 
coletivos e individuais homogêneos. 

Sabe-se que a norma é o produto da interpretação do texto e que a 
interpretação é restrita aos limites semânticos construídos pelo legislador. 
O dispositivo em comento expressamente alude à “ação por improbidade 
administrativa”, ou seja, trata da ação, não do processo. É necessário enfatizar a 
distinção dessas categorias para se verificar que a norma está a tratar apenas da 
primeira (ação), não se referindo ao processo, conceito mais amplo.

Na mesma ordem de ideias, o parágrafo único, do art. 17-D, assegurou o 
controle de legalidade de políticas públicas e a responsabilidade de agentes 
públicos, inclusive políticos, por danos ao patrimônio social, pela via da ação civil 
pública.

Não remanesce dúvida, então, de que uma mesma conduta pode ensejar 
a aplicação das sanções pela prática da improbidade administrativa e que, 
transcendendo o juízo ordinário de censurabilidade, a condenação ao pagamento 
de compensação pela violação à moralidade como direito transindividual. Em 
outras palavras, o sistema abstrato admite a existência de duas espécies de 
pretensões, veiculáveis por duas ações diferentes: de imposição das sanções do 
art. 12, da Lei de Improbidade Administrativa (pela ação de improbidade) e de 
condenação ao pagamento de compensação pelo dano moral difuso (pela ação 
civil pública). 

Deve se assinalar que as duas pretensões são cumuláveis no mesmo processo, 
já que se atendem as regras de cumulação de pedidos, designadamente do art. 
327, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil: os pedidos de condenação são 
compatíveis entre si, invariavelmente o juízo será competente para apreciação 
deles e, finalmente, é de rigor a aplicação do procedimento ordinário. A isso 
se acresça que o Ministério Público tem legitimidade ativa para a postulação 

34	 Art.	17-D.	A	ação	por	improbidade	administrativa	é	repressiva,	de	caráter	sancionatório,	
destinada	à	aplicação	de	sanções	de	caráter	pessoal	previstas	nesta	Lei,	e	não	constitui	ação	
civil,	vedado	seu	ajuizamento	para	o	controle	de	 legalidade	de	políticas	públicas	e	para	a	
proteção	do	patrimônio	público	e	social,	do	meio	ambiente	e	de	outros	interesses	difusos,	
coletivos	 e	 individuais	 homogêneos.	 Parágrafo	 único.	 Ressalvado	 o	 disposto	 nesta	 Lei,	 o	
controle	de	legalidade	de	políticas	públicas	e	a	responsabilidade	de	agentes	públicos,	inclusive	
políticos,	entes	públicos	e	governamentais,	por	danos	ao	meio	ambiente,	ao	consumidor,	a	
bens	e	direitos	de	valor	artístico,	estético,	histórico,	turístico	e	paisagístico,	a	qualquer	outro	
interesse	difuso	ou	coletivo,	à	ordem	econômica,	à	ordem	urbanística,	à	honra	e	à	dignidade	
de	grupos	raciais,	étnicos	ou	religiosos	e	ao	patrimônio	público	e	social	submetem-se	aos	
termos	da	Lei	nº	7.347,	de	24	de	julho	de	1985.	

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347orig.htm


199

das duas pretensões, consoante estabelecem o art. 17, caput, da Lei Federal nº 
8.429/1992 e o art. 5º, inciso I, da Lei Federal nº 7.347/1985.

2. A compensação pelo dano moral difuso

2.1. A reparação natural

A compensação pelo dano moral pode se dar por formas extrapatrimoniais, 
que a doutrina nomina como reparação específica ou natural, ou pela 
compensação financeira. A primeira modalidade é especialmente adequada 
quando se transgridem direitos imateriais, como é a moralidade da administração 
pública.

O sentido da reparação específica é a restauração do estado de coisas que 
existia antes da ocorrência do evento danoso, mediante o restabelecimento 
do bem jurídico ou entrega de bem equivalente. Ainda que não seja factível a 
recomposição completa, reivindica-se uma aproximação possível, o que torna 
subsidiária a compensação em dinheiro, como defende Cícero Dantas Bisneto:

“Ainda que cônscio da impossibilidade de restauração do 
bem existencial ao estado anterior, volta-se o intérprete 
à real e concreta reparação deste, mesmo que de 
forma parcial, por intermédio da aplicação de técnicas 
adequadas de proteção, figurando a via monetária como 
vereda subsidiária e complementar, a incidir apenas 
após esgotadas todas as tentativas de recomposição do 
interesse moral atingido”35.

A reparação natural pode apresentar vantagens sobre a indenização 
em dinheiro. É que permite a análise das medidas mais apropriadas ao caso 
concreto, distinta da homogeneização acarretada pela conversão em pecúnia; 
evita a mercantilização de bens e interesses existenciais; se viabiliza ainda que 
o agressor não tenha capacidade econômica. Evidente que a reparação natural 
acarretará custos ao devedor, mas estes são entendidos como efeitos colaterais, 
pois a prestação constituir-se-á em obrigação de fazer ou não fazer. 

No Brasil, a reparação natural era possível mesmo na vigência do Código 
Civil de 1916, embora tenha sido pouco utilizada. Outras hipóteses normativas 
eram previstas em documentos esparsos, como o Decreto nº 24.776/1934, que 

35	 BISNETO,	Cícero	Dantas.	Formas	não	pecuniárias	de	reparação	do	dano	moral:	uma	
análise	do	dano	extrapatrimonial	à	luz	do	princípio	da	reparação	adequada.	1	ed.	Florianópolis:	
Editora	Tirant	Lo	Blanch,	2019,	p.	184.
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previa a retificação de dados inverídicos publicados em jornais ou periódicos; o 
art. 126, da Lei Federal nº 5.988/1973, que determinava ao usurpador de direito 
autoral a obrigação de divulgar a autoria correta; a Lei de Imprensa (extirpada do 
ordenamento pelo julgamento da ADPF 130/DF), que previa o direito de resposta, 
a retificação de notícia injuriosa, a retratação do ofensor. 

O atual Código Civil, no art. 927, tem a cláusula geral de responsabilidade 
civil, em que prescreve a obrigação de reparar o dano causado a outrem; já o 
art. 944 determina que a indenização se mede pela extensão do dano. A lei, 
então, não detalha as formas de reparação do dano a ponto de se entender pela 
prevalência da reparação em pecúnia. Se assim é, cabe nos limites semânticos 
desses dispositivos a interpretação pela viabilidade da reparação in natura. Na 
realidade, a ausência de prevalência legal do dinheiro permite ao aplicador leque 
amplo para escolha da reparação mais idônea a recompor, na medida do possível, 
o bem lesado, e melhor atender ao nicho social afetado imediatamente pelo ato 
de improbidade.

Rotulando o fenômeno como “despatrimonialização da reparação”, Anderson 
Schreiber colaciona a retratação pública como forma de reparação específica:

“Além de escapar ao contraditório binômio lesão 
existencial-reparação pecuniária, a retratação pública 
pode ser extremamente eficaz em seus efeitos de 
desestímulo à conduta praticada (a festejada deterrence), 
sem a necessidade de se atribuir à vítima somas 
pecuniárias para cujo recebimento ela não possui qualquer 
título lógico ou jurídico”36.

A medida se mostra adequada aos casos de lesão à moralidade administrativa, 
sucessivas aos atos de improbidade. Mecanismo semelhante foi utilizado pelo 
Ministério Público do Estado do Paraná e pelo Ministério Público Federal, em 
recente acordo de leniência firmado com grupo empresarial, no qual se ajustou 
a obrigação de publicação de pedido público de desculpas à sociedade, a ser 
veiculado em dois jornais de grande circulação, um estadual e um nacional, e de 
inserção no site da companhia37. 

Outros exemplos de reparações específicas adotadas podem ser a obrigação 
de implantação de sistemas de compliance em pessoas jurídicas coautoras ou 
beneficiárias de atos de improbidade; a submissão a regime de monitoramento 

36	 Op.	cit.,	p.	166.
37	 O	termo	de	leniência	pode	ser	consultado	no	seguinte	link:
http://www.mpf.mp.br/pr/sala-de-imprensa/docs/termo_leniencia_malucelli.pdf
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dos programas de integridade existentes38; a obrigação de disponibilização 
de cursos de capacitação, aperfeiçoamento e treinamento de servidores da 
entidade lesada; a oferta de prestações naturais à comunidade mais afetada 
pelo dano, como a melhoria da política pública prejudicada pela transgressão. 

Enfim, o elenco de possibilidades é inesgotável e depende das circunstâncias 
do caso concreto, as quais deverão ser valoradas na sentença, a fim de se prestar 
tutela que assegure resultado prático equivalente. Nesse ponto, cabe recordar 
que o art. 497, do Código de Processo Civil e o art. 84, do Código de Defesa do 
Consumidor, conferem ao juiz discricionariedade para o ajuste das providências 
tendentes à definição da tutela específica da obrigação de fazer, maleabilidade 
esta que, obviamente, também se aplica às soluções extrajudiciais (compromisso 
de ajustamento de conduta e acordo de leniência).

 
2.2. A métrica da compensação pecuniária

Alternativa à reparação in natura é a compensação financeira pela lesão 
extrapatrimonial, o que traz a reboque o problema de sua mensuração.

O Código Civil e o microssistema de processo coletivo não têm parâmetros 
expressos, o que levou doutrina e jurisprudência à construção de critérios. O 
Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, tem empregado método bifásico: 
na primeira fase, “deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, 
considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes 
jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes”, e na segunda “devem ser 
consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da 
indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo 
juiz” (REsp 1445240/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. em 10/10/2017). 

No que concerne à primeira fase, ainda não há um conjunto homogêneo de 
precedentes, em especial das Cortes Superiores, que analisem detalhadamente 
a mensuração de danos extrapatrimoniais causados por atos de improbidade, 
violadores do direito à moralidade administrativa. Na maior parte dos casos, 
o Superior Tribunal de Justiça sequer ingressa no exame do tema, por 
requerer análise de provas. Sem embargo, cabe recordar do julgamento do 
agravo em recurso especial nº 1113260/RJ, em que a 2ª Turma não verificou 
desproporcionalidade no arbitramento da indenização pelo dano moral difuso 
em valor idêntico aos dos danos materiais, precedente que encampa parâmetro 
objetivo. A equiparação das indenizações (dano moral = dano material) também 

38	 Essas	medidas	não	são	contempladas	como	sanções	em	diploma	normativo.	Embora	
possam	 ser	 vistas	 como	 prevenção	 a	 futuros	 atos	 ímprobos,	 não	 há	 como	 se	 negar	 que	
ostentam	característica	compensatória,	de	resgate	a	princípios	éticos	dentro	do	ambiente	da	
corporação,	razão	pela	qual	se	defende	que	se	trata	de	formas	de	tutela	específica	reparatória.
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não se considerou desarrazoada no julgamento do recurso especial nº 1770184/
ES, da relatoria do Min. Herman Benjamin.

Na segunda fase, a análise do caso concreto tem levado em conta a gravidade 
do dano, as condições econômicas do ofendido e do ofensor e o grau de culpa. 
Esses critérios, no entanto, revelam certo desvirtuamento da indenização pelo 
dano moral, já que a ela atribuem faceta punitiva, incompatível com a previsão 
do art. 944, do Código Civil, que determina que a indenização se mede pela 
extensão do dano. Daí a crítica de Anderson Schreiber, ao sustentar que apenas 
a gravidade do dano é justificável como parâmetro, pois os demais não servem 
para medir a lesão, o que o leva a afirmar que “o arbitramento do dano moral, a 
princípio, consiste exclusivamente em estipular o valor (rectius: a dimensão) do 
dano, ao qual deve corresponder o valor da indenização”39.

O apego às condições econômicas de ofensor e ofendido atestam a 
procedência da crítica de Schreiber, na medida em que lesões idênticas, mas 
cometidas por pessoas diferentes contra vítimas diferentes, podem ensejar 
indenizações variáveis, baseadas não em características das personalidades ou 
dos danos sofridos, mas na dimensão de seus patrimônios.

Assim, a extensão do dano moral deve ser verificada a partir de sua 
gravidade, o que, reconheça-se, é insuficiente. Uma possibilidade factível para 
se enriquecer a parametrização é o diálogo do sistema de tutela de direitos 
transindividuais com a Consolidação das Leis do Trabalho, nomeadamente com 
o art. 223-G, recentemente incluído pela Lei Federal nº 13.467, de 13 de julho de 
2017.

 O dispositivo criou tabela de valores de indenização de danos 
extrapatrimoniais, ponto em que vem sendo severamente criticado, em razão 
de possível transgressão aos postulados da isonomia e do acesso universal 
à jurisdição, questão constitucional que se encontra em debate no Supremo 
Tribunal Federal, por iniciativa da Associação Nacional dos Magistrados da 
Justiça do Trabalho40.

39	 Op.	cit.,	p.	180.
40	 ADI	6050,	Rel.	Min.	Gilmar	Mendes.	No	processo	objetivo,	adotou-se	o	rito	abreviado	
previsto	pelo	 art.	 12,	da	 Lei	 Federal	 nº	9.868/1999.	O	 julgamento	da	ADI	 foi	 iniciado	em	
27	de	outubro	de	2021,	 quando	o	Ministro	Gilmar	Mendes	 votou	pelo	 conhecimento	da	
ação	 julgou	parcialmente	procedentes	os	pedidos	 formulados,	para	conferir	 interpretação	
conforme	a	Constituição,	de	modo	a	estabelecer	que:	1)	As	redações	conferidas	aos	art.	223-
A	e	223-B,	da	CLT,	não	excluem	o	direito	à	reparação	por	dano	moral	indireto	ou	dano	em	
ricochete	no	âmbito	das	relações	de	trabalho,	a	ser	apreciado	nos	termos	da	legislação	civil;	
2)	Os	critérios	de	quantificação	de	reparação	por	dano	extrapatrimonial	previstos	no	art.	223-
G,	caput	e	§	1º,	da	CLT	deverão	ser	observados	pelo	julgador	como	critérios	orientativos	de	
fundamentação	da	decisão	judicial.	É	constitucional,	porém,	o	arbitramento	judicial	do	dano	
em	valores	superiores	aos	limites	máximos	dispostos	nos	incisos	I	a	IV	do	§	1º	do	art.	223-G,	
quando	consideradas	as	 circunstâncias	do	caso	concreto	e	os	princípios	da	 razoabilidade,	
da	proporcionalidade	e	da	igualdade.	O	julgamento	foi	interrompido	por	pedido	de	vista	do	
Ministro	Nunes	Marques.
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Não obstante da controvérsia sobre a legitimidade jurídico-constitucional 
da tarifação, merece destaque positivo a consagração de fatores a serem 
considerados para a fixação da compensação. Os incisos do art. 223-G, da CLT, 
catalogam a natureza do bem jurídico tutelado, a intensidade do sofrimento ou 
da humilhação, a possibilidade de superação física ou psicológica, os reflexos 
pessoais e sociais da ação ou da omissão, a extensão e a duração dos efeitos 
da ofensa, as condições em que ocorreu a ofensa ou o prejuízo moral, o grau de 
dolo ou culpa, a ocorrência de retratação espontânea, o esforço efetivo para 
minimizar a ofensa, o perdão (tácito ou expresso), a situação social e econômica 
das partes envolvidas e o grau de publicidade da ofensa.

No campo da lesão ao direito difuso à moralidade administrativa, a 
gravidade do dano pode ser delimitada pela utilização dos seguintes traços da 
lei trabalhista: natureza da política afetada, intensidade do sofrimento ou da 
humilhação causada à coletividade, reflexos sociais da ação ou da omissão, 
extensão e duração dos efeitos da ofensa, condições em que ocorreu a ofensa 
ou no prejuízo moral. Já eventuais retratação espontânea, esforço efetivo para 
minimizar a ofensa podem ser entendidos como compensações parciais, a serem 
abatidas do valor da indenização.

2.3. Destinação da compensação pecuniária

A petição inicial que cumule as duas espécies de pretensões implica 
cumulação de ações, que serão julgadas em dois capítulos diferentes da sentença. 
Uma ação é a de improbidade, com sua tradicional dupla face (imposição de pena 
e condenação ao ressarcimento); a outra se trata de ação civil pública, embasada 
no inciso VIII, do art. 1o, da Lei Federal nº 7.347/1985, que visa à declaração de 
lesão ao patrimônio social (o direito fundamental à moralidade administrativa) e 
condenação do autor a compensar o dano sofrido. 

A distinção não se limita a preciosismo conceitual, apresentando, pelo 
contrário, repercussões pragmáticas, especialmente no que se refere à 
legitimidade ativa. Enquanto a ação de improbidade administrativa somente 
poder ser ajuizada pelo Ministério Público e pela pessoa jurídica lesada, a 
ação civil pública reivindicadora da compensação pelo dano moral difuso se 
submete ao regime de legitimidade concorrente e disjuntiva concebido pelo 
microssistema normativo de tutela coletiva. Em termos práticos, isso significa 
que um mesmo ato pode funcionar como causa de pedir de ação de improbidade, 
proposta pelo Ministério Público (ou pela pessoa lesada), e de ação civil pública 
em que se reclame compensação pelo dano moral, aforada por uma associação, 
por exemplo. 

É importante reavivar a distinção entre as relações jurídicas geradas pelo 
mesmo comportamento ilícito e as respectivas consequências. 
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De um lado, o ato de improbidade administrativa, qualquer que seja sua 
modalidade, ensejará aplicação de sanções decorrentes da inobservância de 
deveres funcionais do agente público, dimensão em que o ilícito se aloja no 
vínculo entre o autor do ato e a pessoa jurídica respectiva. Para os fins da Lei 
de Improbidade Administrativa, o patrimônio público é “aquele pertencente à 
Administração direta, indireta, fundacional, bem como aquele patrimônio de 
entidade para cuja criação o Estado tenha concorrido”41.

Detectada a hipótese de transcendência, indispensável para se requerer a 
compensação do dano moral, o ilícito ultrapassa a fronteira do Estado para atingir 
a coletividade. Essa “sobra” do ato de improbidade administrativo gera relação 
de responsabilidade civil, agregada à responsabilidade funcional, tornando 
exigível a responsabilidade pela compensação do dano ao direito fundamental à 
moralidade administrativa, de caráter eminentemente difuso, cuja titularidade 
não é do Estado, mas da coletividade, conforme assinalado anteriormente. 

Assim, se a multa e o ressarcimento material ao erário são devidas à pessoa 
jurídica lesada (reivindicáveis pela ação de improbidade ou pelo acordo de 
não persecução civil), o mesmo não se pode dizer da compensação pelo dano 
moral ao patrimônio social (reclamável pela ação civil pública ou pelo termo 
de ajustamento de conduta), que deve ser revertida aos Fundos Estaduais ou 
Nacional de Direitos Difusos, instituídos pelo art. 13, Lei Federal nº 7.347/1985, 
cujos conselhos gestores poderão deliberar pela aplicação em projetos atrelados 
à preservação e estímulo à moralidade administrativa. É o que afirmam Edilson 
Vitorelli e Matheus Rodrigues de Oliveira: “em outras palavras, mesmo que os 
recursos possam ser utilizados para o aparelhamento da administração pública, 
essa aplicação deverá estar relacionada com a execução de políticas de proteção 
aos direitos da coletividade”42.

No caso de a compensação ser ajustada em compromisso de ajustamento 
de conduta tomado pelo Ministério Público, o art. 5º, da Resolução nº 179/2017, 
do Conselho Nacional do Ministério Público, possibilita que a indenização 
pecuniária reverta também a fundos municipais, ou a projetos de prevenção ou 
reparação de danos de bens jurídicos da mesma natureza e ao apoio a entidades 
cuja finalidade institucional inclua a proteção aos direitos ou interesses difusos. 
Ainda, as compensações poderão receber destinação específica que tenha 
a mesma finalidade dos fundos previstos em lei ou esteja em conformidade 
com a natureza e a dimensão do dano, algo a se verificar no caso concreto. 
Portanto, projetos de entidades privadas cujas finalidades institucionais sejam 

41	 O	comentário	é	de	Suzana	Henriques	da	Costa,	op.	cit.,	p.	127.
42	 VITORELLI,	Edilson;	OLIVEIRA,	Matheus	Rodrigues.	O	Fundo	Federal	de	Defesa	dos	
Direitos	Difusos	e	o	desvio	de	finalidade	na	aplicação	de	seus	recursos.	Revista	de	Direito	
Administrativo.	Rio	de	Janeiro,	v.	278,	n.	3,	p.	221-250,	set./des.	2019.
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a promoção da ética e da transparência, por exemplo, podem ser subsidiados 
pelas prestações ajustadas nas convenções extraprocessuais. 

Solução distinta respeita à reparação por dano moral à pessoa jurídica. 
Admitida essa hipótese de agressão à imagem e reputação do ente, o produto da 
indenização a ele se reverte. É o que adverte Emerson Garcia: 

“Em tais casos, deverá o órgão jurisdicional contextualizar 
o ilícito praticado, transcendendo os lindes do processo e 
identificando a dimensão da mácula causada à reputação 
do ente estatal, o que permitirá a correta valoração do 
dano não patrimonial e a justa fixação da indenização 
devida, que será revertida à pessoa jurídica lesada pelo 
ilícito”43.

3. Prescrição

O último ponto enfrentado é a prescrição da ação para pedir a compensação 
por dano moral difuso, por transgressão à moralidade administrativa.

Ao apreciar o tema 897 de repercussão geral, o Supremo Tribunal 
Federal fixou a tese de que “são imprescritíveis as ações de ressarcimento 
ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade 
Administrativa”44, julgamento baseado nas normas dos parágrafos 4º e 5º, do art. 
37, da Constituição da República.

Pode-se discutir acerca do alcance da tese, a ponto de abranger a 
compensação pelo dano moral. Há, por exemplo, precedente da 2ª Turma do 
Superior Tribunal de Justiça, que adotou o regime da imprescritibilidade tanto 
para a reparação do dano material quanto para compensação do dano moral 
difuso, decorrente de desvios de recursos públicos baseados em negociações 
fraudulentas de créditos de ICMS (REsp 1770184/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, 
julgado em 04/12/2018).

Com a devida vênia, o entendimento não parece o mais adequado, 
especialmente pela premissa assentada nos tópicos anteriores. Merece se 
observar que o parágrafo 5º, do art. 37, da Constituição da República, trata da 
imprescritibilidade das ações de recomposição do erário, ou seja, do patrimônio 
estatal. Entretanto, o dano moral difuso de que se está a cuidar é por lesão ao 
direito fundamental à moralidade administrativa, de que é titular a coletividade, 

43	 GARCIA,	 Emerson;	ALVES,	Rogério	Pacheco.	 Improbidade	administrativa.	7	ed.	 São	
Paulo:	Saraiva,	2013,	p.	621.
44	 RE	852475,	Rel.	Min.	Alexandre	de	Moraes,	Rel.	p/	Acórdão	Min.	Edson	Fachin,	julgado	
em	08/08/2018.
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e não as pessoas jurídicas de direito público ou privado atingidas pelos atos de 
improbidade.

Enfim, a equiparação da moralidade administrativa a outros direitos 
difusos, como o meio ambiente, implica admitir que o prazo prescricional para 
ações em que se reclama a condenação à indenização por danos decorrentes de 
transgressão a tais direitos é exatamente o mesmo.

A partir dessa premissa, convém analisar as teses desenvolvidas sobre 
prescrição de interesses difusos e coletivos.

Ricardo de Barros Leonel defende que a imprescritibilidade do dano ao 
erário se aplica, por analogia, a todos os direitos e interesses metaindividuais, 
pontuando que “se o ordenamento constitucional determina a não incidência da 
sanção pela inércia nos casos em que o interesse metaindividual é o patrimônio 
público, pela mesma razão não haverá prescrição ou decadência com relação a 
outros interesses difusos ou coletivos”45.

A dificuldade na aceitação da tese da imprescritibilidade decorre de ser 
regra a prescrição das pretensões, na medida em que a extinção do direito de ação 
em decorrência da inércia do titular do direito é necessária para a estabilização 
das relações jurídicas. Nessa perspectiva, somente são imprescritíveis ações 
que assim sejam definidas pela Constituição, como é o caso da que pleiteia a 
condenação ao ressarcimento de dano ao erário e a pretensão condenatória 
por racismo, ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem 
constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, incisos XLII e XLIV, da Carta 
Republicana). Regras que contemplam exceções, como é cediço, devem ser 
interpretadas restritivamente.

A melhor solução é o emprego do prazo prescricional quinquenal, previsto 
pelo art. 21, da Lei da Ação Popular (Lei Federal nº 4.717/1965), haja vista que se 
trata de diploma que, ao lado da Lei da Ação Civil Pública, do Código de Defesa 
do Consumidor, da Lei de Improbidade Administrativa, entre outros, compõem o 
chamado microssistema de tutela coletiva, simbiose autorizada pelo art. 21, da 
Lei Federal nº 7.347/1985, e pelo art. 90, do Código de Defesa do Consumidor. 

O entendimento é defendido por Teori Albino Zavascki: 

“A grande afinidade entre a ação popular e a ação civil 
pública estabelecida pela semelhança do rito e, sobretudo, 
pelo vasto domínio comum das pretensões que por elas 
podem ser veiculadas, impõe que se adote como prazo 
prescricional dessa última, pelo menos no que se refere 
a pretensões que se inserem no domínio jurídico comum 

45	 LEONEL,	Ricardo	de	Barros.	Manual	de	processo	coletivo.	4	ed.	São	Paulo:	Malheiros	
Editores,	2017,	p.	475.
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a ambas, o prazo quinquenal do art. 21 da Lei 4.717, de 
1965”46.

A última linha vem sendo aplicada em precedentes do Tribunal de Justiça 
do Estado do Paraná, nos quais expressamente se distingue a imprescritibilidade 
do ressarcimento ao erário, da prescrição quinquenal da compensação pelo dano 
moral difuso (4ª C.Cível, Ap. cível 968446-4, Rel.ª Des.ª Maria Aparecida Blanco 
de Lima, julgada em 11/02/2014; 4ª C.Cível, ED 0005664-35.2016.8.16.0000, 
Rel. Des. Luiz Taro Oyama, julgado em 05/10/2020; 4ª C.Cível, AI 0037070-
40.2017.8.16.0000, Rel. Des. Abraham Lincoln Calixto, julgado em 14/05/2019; 5ª 
C.Cível, AI 1720521-5, Rel. Des. Leonel Cunha, julgado em 20/02/2018).

Remanesce a abordagem do termo inicial do lapso respectivo.
Os precedentes acima referidos usaram a data do ato de improbidade 

administrativa como termo de início da contagem do prazo prescricional. No 
entanto, reputa-se mais apropriada a tese de que o marco inicial é flexível, 
dependendo do conhecimento do dano e sua autoria, em razão da aplicabilidade 
da regra do art. 27, do Código de Defesa do Consumidor47. É o que defendem 
Fredie Didier Junior e Hermes Zanetti Junior48:

Segundo a autorizada doutrina de Cláudia Lima Marques, 
Antônio Herman V. Benjamin e Bruno Miragem: ‘No 
sistema do CDC a prescrição da pretensão é de 5 anos, 
mas com início flexível’. Quer dizer: ‘O sistema do CDC 
impõe que este prazo prescricional passe a correr a partir 
do conhecimento tanto do dano como também de sua 
autoria. Assim, não basta saber do dano (ex.: desabamento 
de prédio de moradia após tempestade, explosão de 
cozinha em virtude de botijão de gás etc.), mas a norma 
exige a cumulação dos conhecimentos: autoria e dano’.

Esta é a interpretação mais adequada do art. 27 do 
Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que a 
contagem do prazo só se inicia a partir do dano e de sua 
autoria. Como se trata de um microssistema, na pior 
interpretação possível, a mais restritiva, todas as ações 
coletivas para defesa dos direitos dos consumidores 

46	 Op.	cit.,	p.	70.
47	 É	 digno	 de	 registro	 que,	 nos	 julgamentos	 aludidos,	 não	 houve	 debate	 acerca	 da	
incidência	dessa	regra.
48	 Op.	cit.,	p.	364.
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estariam acobertadas por essa especial disposição. 

Mas, para além desta interpretação, é possível perceber 
que existe uma inter-relação entre os microssistemas 
consumerista e da tutela coletiva (art. 90 do CDC c/c art. 
21 da LACP), sendo extensível este entendimento mais 
ampliativo para beneficiar a efetividade dos direitos 
fundamentais coletivos.

Portanto, enquanto não apurados a existência do dano e sua autoria, o 
prazo prescricional não flui. Em termos práticos, o conhecimento de todos os 
matizes dos atos de improbidade e suas repercussões (destacadamente a lesão 
transcendente ao direito difuso à moralidade administrativa), assim como da 
autoria49, não é algo imediato, mas que normalmente reclama investigação em 
inquérito civil ou procedimento preparatório50, que demandam produção de 
provas documental, oral e, por vezes, pericial, tais como análises de engenharia 
e contábil. 

Tais vicissitudes descortinam duas possibilidades para fixação do termo 
inicial, a partir da premissa do conhecimento do dano e de sua autoria: 

a) não instaurados inquérito civil ou procedimento preparatório antes do 
ajuizamento de ação civil pública, o termo inicial é o recebimento de representação, 
peças de informação ou expedientes do gênero, por parte do Ministério Público;
b) instaurados procedimentos investigatórios, o termo inicial é a última diligência 
neles praticada antes do ajuizamento da ação civil pública;
c) no caso de ação ajuizada por ente co-legitimado, o prazo se inicia a partir da 
conclusão da última diligência extrajudicial preparatória ao seu ajuizamento.

4. Considerações finais

Seria presunçosa, num escrito com esta brevidade, a promessa de 
exaurimento de tema tão desafiador quanto a existência de dano moral difuso 
gerado por ato de improbidade administrativa. Reconhecidos esses limites, os 
achados da pesquisa permitem o atingimento das seguintes conclusões:

49	 Em	ações	de	improbidade	administrativa,	é	frequente	o	litisconsórcio	passivo	formado	
por	 multiplicidade	 de	 réus,	 em	 razão	 da	 necessidade	 de	 intervenção	 de	 vários	 agentes	
públicos	em	procedimentos	deturpados	para	a	prática	de	ilícitos,	e	da	frequente	pluralidade	
de	beneficiários.
50	 Ambos	os	procedimentos	são	disciplinados	pela	Resolução	nº	23/2007,	do	Conselho	
Nacional	do	Ministério	Público.
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a) a reparabilidade do dano moral difuso é compatível com o regime 
constitucional, não se tratando de exclusividade pretensões exclusivas de 
pessoas naturais;

b) a ordem constitucional brasileira consagra o direito fundamental difuso 
à moralidade administrativa, componente da noção de patrimônio social, de 
titularidade da coletividade, e não do Estado;

c) o reconhecimento do dano moral difuso, causado por ato de improbidade 
administrativa, é excepcional, pois o remédio imediato ministrado pelo 
ordenamento jurídico é a imposição das sanções previstas pela Lei Federal nº 
8.429/1992;

d) a excepcionalidade da condenação por dano moral reclama transcendência 
dos efeitos do ato de improbidade, a qual se justifica por circunstâncias 
empíricas, como elevada estatura do cargo ocupado pelo agente ímprobo, 
elevada importância dos agentes econômicos envolvidos ou beneficiários, lesão 
efetiva a ações governamentais, lesão a política pública considerada prioritária e 
expressividade de volume de recursos desviados ou apropriados indevidamente;

e) a compensação pelo dano moral à moralidade administrativa pode se dar 
por tutela específica, mediante a definição de providências adequadas ao caso 
concreto para obtenção de resultado prático equivalente à lesão;

f) a compensação pecuniária deve se pautar pela gravidade da lesão, cuja 
extensão pode ser medida pelo emprego dos parâmetros do art. 223-G, da 
Consolidação das Leis do Trabalho (natureza da política afetada, intensidade do 
sofrimento ou da humilhação causada à coletividade, reflexos sociais da ação 
ou da omissão, extensão e duração dos efeitos da ofensa, condições em que 
ocorreu a ofensa ou no prejuízo moral, retratação espontânea e esforço efetivo 
para minimizar a ofensa);

g) a destinação da indenização pecuniária por dano à coletividade deve ser 
um dos fundos previstos pelo art. 13, da Lei Federal nº 7.347/1985, admitindo-
se sua utilização para custeio de programas ou atividades desempenhadas por 
entidades civis cuja finalidade institucional seja a promoção da moralidade 
administrativa e da ética pública;

h) na hipótese de dano moral causado ao ente estatal, por ofensa a seu 
prestígio e imagem, a indenização respectiva é devida a referida pessoa jurídica;

i) a ação civil pública que veicula pedido de condenação à indenização 
por dano moral coletivo prescreve em 5 (cinco) anos, e o termo de início desse 
interregno é o conhecimento do dano e de sua autoria.
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A RESPONSABILIDADE DO ESTADO E DO AGENTE PÚBLICO PELA 
ADEQUAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS

Hirmínia Dorigan de Matos Diniz1

Resumo

Apesar da notória relevância do direito fundamental à educação, os 
índices oficiais demonstram a insuficiência da política pública desenvolvida 
nesse segmento. Tal situação é causadora de danos irreparáveis às crianças 
e aos adolescentes, trazendo-lhes consequências negativas nos aspectos 
neurológico, social, pedagógico e econômico, além do impeditivo insuperável 
que representa para o exercício da cidadania. A partir daí, sobreleva o dever do 
Estado em oferecer serviços educacionais de qualidade, em relação aos quais, 
dada a magnitude do direito, não lhe é permitido opor razões de ordem financeira. 
Com base nisso, porque é necessário superar os limites dos provimentos judiciais 
restritos às obrigações de fazer, sustenta-se a responsabilidade civil do Estado, 
por danos materiais, morais ou sociais, decorrentes da educação ofertada 
inadequadamente. Da mesma forma, como maneira de intensificar-se o controle 
em relação à dita política, há que se perquirir acerca da responsabilidade pessoal 
do agente público a quem compete a sua definição e implantação.

Palavras-chave

Educação. Política Pública. Omissão estatal. Responsabilidade Civil do 
Estado e do Agente Público. Improbidade Administrativa.

1. Introdução

A dignidade humana pressupõe o desenvolvimento mínimo de 
potencialidades individuais propiciando, dentre outras maneiras, pela oferta de 
educação de qualidade, considerada direito de todos e dever do Estado (CF, art. 
205), a ser assegurada por meio de “ações integradas dos poderes públicos das 
diferentes esferas federativas” (CF, art. 23, V). O acesso ao ensino, em condições 
adequadas, constitui-se em pressuposto para o atingimento das finalidades 
do Estado Brasileiro (CF, arts. 1o e 3o) e, por isso, o acesso à educação básica 

1	 Procuradora	 de	 Justiça	 do	 Ministério	 Público	 do	 Estado	 do	 Paraná.	 Mestre	 em	
Direito	(PUC/PR).	Membro	do	Grupo	de	Pesquisas	em	Direito	Administrativo	(MPPR/CEAF).	
Professora	de	Direito	à	Educação.
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obrigatória e gratuita (CF, art. 208, I) é tido como direito público subjetivo (CF, 
art. 208, § 1o).

Frente a esse dever, há previsão de patamares mínimos de gasto em 
manutenção e desenvolvimento do ensino, em relação ao que se destaca que a 
preocupação não reside apenas no quanto se gasta, como também, especialmente, 
no modo como se gasta. Além disso, é prevista a responsabilização pessoal 
do agente público a quem compete a formulação e a implantação das políticas 
educacionais.

Apesar de tais fatores impulsionadores da qualidade do serviço de educação, 
o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes – PISA2, de acordo com o 
Relatório Nacional PISA 2012 – Resultados Brasileiros, mais de 60% (sessenta por 
cento) dos alunos, acima de 15 (quinze) anos de idade, não estavam plenamente 
habilitados ao exercício da cidadania, por insuficiência de letramento e baixo 
nível de proficiência em matemática.

Tal quadro desperta enorme preocupação, pois a ausência da proteção 
eficiente na política pública voltada à oferta da educação obrigatória, para além 
de violar direitos elementares, submete as crianças e os adolescentes a danos 
significativos, trazendo-lhes consequências negativas nos aspectos neurológico, 
social, pedagógico e econômico, além de apresentar-se como impeditivo ao 
exercício da cidadania.

É nesse sentido que, uma vez constatado o nexo entre a conduta estatal, de 
caráter omissivo, e os danos suportados, exsurge o dever de o Estado reparar esse 
dano, inclusive em suas acepções moral e social. É o que se passa a demonstrar, 
a partir dos fundamentos do dever inescusável do Estado em oferecer o serviço, 
pela verificação dos danos decorrentes da omissão, abrangendo sua extensão 
social e, por fim, pelo enquadramento da hipótese na teoria da responsabilidade 
civil do Estado.

Lado outro, a não observância, pelo gestor público, dos princípios e regras 
aplicáveis à gestão da educação, o que abrange as normas referentes ao seu 
financiamento, é capaz de ensejar a responsabilização pessoal do agente público, 
notadamente no plano da improbidade administrativa.

É o que o presente ensaio pretende abordar.

2. Do dever de ofertar serviços educacionais

O art. 227 da Constituição Federal assegura uma série de direitos às 
crianças e aos adolescentes, dentre os quais a educação, ao mesmo tempo 

2	 Programme	 for	 International	 Student	 Assessment	 (PISA)	 é	 desenvolvido	 pela	
Organização	para	Cooperação	e	Desenvolvimento	Econômico	(OCDE),	sendo	coordenado	no	
Brasil	pelo	Instituto	Nacional	de	Estudos	e	Pesquisas	Educacionais	Anísio	Teixeira	(INEP).
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em que estabelece o dever de se conferir prioridade absoluta na implantação 
de políticas públicas voltadas à sua efetividade. Vale ressaltar que essa norma 
constitucional, por tratar de direitos fundamentais, tem aplicação imediata, 
consoante a determinação do § 1º do art. 5º da Constituição Federal e, portanto, 
independe de regulamentação: “As normas definidoras dos direitos e garantias 
fundamentais têm aplicação imediata”.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional reforça os deveres 
constitucionais (art. 4º). Por sua vez, o art. 1º do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei 8.069/90) institui a doutrina da proteção integral, concebida 
a partir de um sistema de proteção prioritária dos direitos fundamentais das 
crianças e dos adolescentes, oponíveis ao Estado, à família e à sociedade. 
Determina a atuação conjunta, para que seja disponibilizada à população infanto-
juvenil toda assistência necessária para o seu completo desenvolvimento. Dentre 
os direitos que compõem esse sistema inclui-se, evidentemente, o direito à 
educação.

Em decorrência da posição doutrinária assumida, o Estatuto elenca a 
obrigatoriedade em assegurar todas as oportunidades e facilidades para o 
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social das crianças, em 
condições de liberdade e de dignidade (art. 3o). Em seu art. 4º preconiza:

É dever da família, da comunidade, da sociedade em 
geral e do poder público assegurar, com absoluta 
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

[...]

c) preferência na formulação e na execução das políticas 
sociais públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 
relacionadas com a proteção à infância e à juventude. 
(destacou-se)

Ressalva-se ser inviável a invocação de razões de ordem financeira para 
a negativa à efetivação de tal direito, diante de seu tratamento constitucional 
prioritário e absoluto. A propósito, no julgamento da ADPF nº 45, o Min. Celso 
de Mello, apesar de reconhecer que as políticas públicas não subsistem sem 
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recursos, veda que a manipulação da atividade financeira crie “obstáculo artificial 
que revele o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar 
e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos 
cidadãos, de condições materiais mínimas de existência”.

É o mesmo que sustenta o Min. Herman Benjamin:

No campo dos direitos individuais e sociais de 
absoluta prioridade, o juiz não deve se impressionar 
nem se sensibilizar com alegações de conveniência e 
oportunidade trazidas pelo administrador relapso. A ser 
diferente, estaria o Judiciário a fazer juízo de valor ou 
político em esfera na qual o legislador não lhe deixou outra 
possibilidade de decidir que não seja a de exigir o imediato 
e cabal cumprimento dos deveres, completamente 
vinculados, da Administração Pública.

Se um direito é qualificado pelo legislador como absoluta 
prioridade, deixa de integrar o universo de incidência 
da reserva do possível, já que a sua possibilidade é, 
preambular e obrigatoriamente, fixada pela Constituição 
e pela lei. (STJ. REsp. 440.502/SP. Rel. Min. Herman 
Benjamin. J. 15.12.2009)

Importa a menção de que a reserva do possível encontra limitação 
insuperável no conjunto de direitos fundamentais que integram o núcleo do 
denominado mínimo existencial. Insere-se nesse conceito:

[...] um complexo de prerrogativas cuja concretização 
revela-se capaz de garantir condições adequadas de 
existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, 
acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a 
prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras 
da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o 
direito à educação, o direito à proteção integral da criança 
e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência 
social, o direito à moradia, o direito à alimentação e 
o direito à segurança. (STF. AgReg. no RE com Agravo 
639.337–SP. Rel. Min. Celso de Mello. J. 23.08.2011).

A doutrina de Clèmerson Merlin Clève é bastante precisa (2003. p. 27):

O conceito de mínimo existencial, do mínimo necessário 
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e indispensável, do mínimo último, aponta para uma 
obrigação mínima do poder público, desde logo sindicável, 
tudo para evitar que o ser humano perca sua condição de 
humanidade, possibilidade sempre presente quando o 
cidadão, por falta de emprego, de saúde, de previdência, 
de educação, de lazer, de assistência, vê confiscado seus 
desejos, vê combalida sua vontade, vê destruída sua 
autonomia, resultando num ente perdido num cipoal das 
contingências, que fica à mercê das forças terríveis do 
destino.

Ana Paula de Barcellos analisa a Teoria da Reserva do Possível no contexto das 
políticas públicas que instrumentalizam a efetivação de direitos fundamentais, 
dentre as quais as que se comprometem com a oferta da educação (2007, p. 21):

Prosseguindo no exemplo da educação, é certo que 
todos os recursos previstos nos arts. 195, 198, par. 2º e 
212 da Constituição terão de ser investidos em serviços 
de educação pelos diferentes entes federativos. Se esse 
investimento, porém, não for suficiente para produzir o 
resultado esperado – a oferta de educação fundamental 
gratuita para toda a população –, outros recursos além 
desse mínimo terão de ser aplicados em políticas públicas 
até que a meta seja alcançada. Por outro lado, se o 
resultado em questão for atingido com um investimento 
menor do que o mínimo previsto constitucionalmente, 
o restante dos recursos continuará a ser aplicado em 
educação, agora na realização de outras metas previstas 
pelo texto constitucional, como, e.g., a progressiva 
universalização do ensino médio etc.3

Perfeitamente delineado no ordenamento jurídico, portanto, o dever de 
o Estado assegurar o acesso à educação de qualidade, não lhe sendo possível 
opor-se a tal obrigação, por razões estritamente financeiras.

3	 Faz-se	a	ressalva	de	que	o	texto	é	anterior	à	EC	59/2009	e,	por	isso,	a	ausência	de	
menção	à	obrigatoriedade	da	educação	na	fase	pré-escolar	e	no	ensino	médio.
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3. Do financiamento da educação

O inc. IV do art. 167 da Constituição Federal veda a vinculação de receita 
de impostos a órgão, fundo ou despesa. Excepciona, entretanto, algumas 
hipóteses, dentre as quais a destinação de recursos para a manutenção e o 
desenvolvimento do ensino. Mais adiante, para viabilizar as políticas públicas 
educacionais que lhe são exigíveis, o art. 212 da Constituição Federal estabelece 
o gasto mínimo em educação4, regra instituída com o propósito de alinhar ditas 
políticas ao cumprimento das metas e estratégias estipuladas no Plano Nacional 
da Educação5.

Em  acréscimo, a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDB), regulamentou o dever constitucional de 
aplicação mínima de recursos governamentais em manutenção e desenvolvimento 
do ensino e, assim, discrimina o que deve ser considerado despesa para tal 
finalidade (arts. 706  e 717)8.

Outro instrumento para o balizamento dos gastos com educação, a 

4	 A	PEC	186/2019	pretendia	afastar	a	obrigatoriedade	do	gasto	mínimo	em	saúde	e	
educação.	No	 entanto,	 esse	 Projeto	 é	 de	 duvidosa	 constitucionalidade,	 porque,	 ao	 valer-
se	de	metodologia	de	“orçamento	base	zero”,	importa	em	retrocesso	para	o	financiamento	
mínimo	de	direitos	fundamentais.
5	 No	mesmo	sentido,	como	forma	de	incrementar	os	recursos,	foi	mantida	a	contribuição	
social	do	salário	educação	(CF,	art.	212,	§§	5º	e	6o).
6	 Por	despesa	de	manutenção	e	desenvolvimento	do	ensino,	segundo	o	art.	70	da	LDB,	
são	consideradas	as	que	se	destinam	a:	I-	remuneração	e	aperfeiçoamento	do	pessoal	docente	
e	demais	profissionais	da	educação;	 II-	 aquisição,	manutenção,	 construção	e	conservação	
de	 instalações	 e	 equipamentos	 necessários	 ao	 ensino;	 III-	 uso	 e	 manutenção	 de	 bens	 e	
serviços	vinculados	ao	ensino;	IV-	 levantamentos	estatísticos,	estudos	e	pesquisas	visando	
precipuamente	ao	aprimoramento	da	qualidade	e	à	expansão	do	ensino;	V-	 realização	de	
atividades-meio	 necessárias	 ao	 funcionamento	 dos	 sistemas	 de	 ensino;	 VI-	 concessão	 de	
bolsas	 de	 estudo	 a	 alunos	 de	 escolas	 públicas	 e	 privadas;	 VII-	 amortização	 e	 custeio	 de	
operações	de	crédito	destinadas	a	atender	ao	disposto	nos	incisos	deste	artigo;	VIII-	aquisição	
de	material	didático-escolar	e	manutenção	de	programas	de	transporte	escolar.
7	 O	art.	71	dispõe	que	não	são	consideradas	despesas	de	manutenção	e	desenvolvimento	
do	 ensino	 aquelas	 realizadas	 com:	 I	 -	 pesquisa,	 quando	 não	 vinculada	 às	 instituições	 de	
ensino,	 ou,	 quando	 efetivada	 fora	 dos	 sistemas	 de	 ensino,	 que	 não	 vise,	 precipuamente,	
ao	 aprimoramento	 de	 sua	 qualidade	 ou	 à	 sua	 expansão;	 II	 -	 subvenção	 a	 instituições	
públicas	ou	privadas	de	caráter	assistencial,	desportivo	ou	cultural;	III	-	formação	de	quadros	
especiais	para	a	administração	pública,	sejam	militares	ou	civis,	inclusive	diplomáticos;	IV	-	
programas	 suplementares	 de	 alimentação,	 assistência	médico-odontológica,	 farmacêutica	
e	psicológica,	e	outras	formas	de	assistência	social;	V	-	obras	de	 infraestrutura,	ainda	que	
realizadas	 para	 beneficiar	 direta	 ou	 indiretamente	 a	 rede	 escolar;	 VI	 -	 pessoal	 docente	 e	
demais	trabalhadores	da	educação,	quando	em	desvio	de	função	ou	em	atividade	alheia	à	
manutenção	e	desenvolvimento	do	ensino.
8	 Importante	 destacar	 recente	 decisão	 do	 STF	 no	 sentido	 de	 que	 o	 “cômputo	 de	
despesas	com	encargos	previdenciários	de	servidores	inativos	ou	do	déficit	de	seu	regime	
próprio	de	previdência	como	manutenção	e	desenvolvimento	de	ensino	importa	em	violação	
a	destinação	mínima	de	recursos	exigida	pelo	art.	212	da	CRFB,	bem	como	à	cláusula	de	não	
vinculação	de	impostos	do	art.	167,	IV	da	CRFB”	(STF.	ADI	5.719.	Rel.	Min.	Edson	Fachin.	J.	
17.08.2020).
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estabelecer uma espécie de subvinculação dos recursos, é dado pelo Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação - FUNDEB, previsto no art. 60 do ADCT, tendo por 
objetivo atenuar as disparidades regionais na educação.

 A Lei 14.113, de 25 de dezembro de 2020, deu nova regulamentação ao 
FUNDEB e estabeleceu seu regime jurídico, especialmente quanto à composição 
financeira, à distribuição, à transferência e à gestão de seus recursos, assim como 
quanto ao seu acompanhamento, controle social, comprovação e fiscalização.

 Por fim, é preciso ponderar, contudo, que, contrariamente aos indicativos 
de priorização dos recursos destinados à educação, extraídos das normas 
acima examinadas, sucessivas emendas constitucionais conferiram sistemática 
de desvinculação de receitas, conforme aponta Élida Graziane Pinto (2015, p. 
205/206):

Objetivamente, o que se tem feito com tais mecanismos 
de desvinculação de receitas é reduzir as disponibilidades 
orçamentário-financeiras que capacitam o Estado a 
garantir direitos sociais que, por sua relevância, tiveram 
garantia constitucional de financiamento, seja pela via 
da receita vinculada, seja pela via do patamar mínimo de 
gasto.

A temática pode ser ilustrada com a implantação do Novo Regime Fiscal, 
instituído pela Emenda Constitucional nº 95/2016, segundo o qual os recursos 
destinados à educação deixam de estar vinculados estritamente à arrecadação 
tributária, passando a estarem limitados à despesa primária relativa ao exercício 
orçamentário anterior, considerando os ajustes inflacionários (ADCT, art. 107).

Os recursos destinados à educação, porque indispensáveis ao 
desenvolvimento das políticas públicas na área, ao que se soma as reformas 
legislativas tendentes à sua diminuição, necessitam inexoravelmente do controle, 
para que eventuais destinações equivocadas não venham a comprometer a 
consecução do direito fundamental de que se está a tratar.

4. Dos parâmetros que regem os gastos em educação

Os gastos mínimos em educação devem obedecer às diretrizes do § 3o do 
art. 212 da Constituição Federal. Absolutamente necessário, portanto, que os 
órgãos de controle verifiquem o cumprimento de tais diretrizes, inclusive para 
fins de eventual responsabilização dos agentes públicos nas diferentes esferas, 
dentre as quais no campo da improbidade administrativa.

Um dos balizamentos para o exercício do controle encontra-se 
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consubstanciado na Recomendação CNMP nº 44, de 27 de setembro de 2016, 
que dispõe sobre a atuação do Ministério Público no controle do dever do gasto 
mínimo em educação, atentando-se para a principiologia que será a seguir 
examinada.

A primeira diretriz firmada seria a universalidade de acesso ao ensino 
obrigatório, vetor este de caráter eminentemente quantitativo. Nesse sentido, 
no PNE, foram fixadas as Metas 1 e 3 acerca da universalização da educação 
básica de 0 a 17 anos, para fins de cumprimento dos incs. I, II e IV do art. 208, 
sob pena de, na hipótese do caráter obrigatório de frequência, caracterizar a 
situação da oferta irregular do ensino a que se refere o § 2º também do art. 208 
da Constituição.

A segunda diretriz consiste na qualidade do ensino, buscando-se padrões 
mínimos, “definidos como a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos 
indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem” (LDB, 
art. 4o, IX).

Nessa linha de raciocínio, deve ser ressaltado que ao gestor não cabe 
a discricionariedade de limitar-se ao atendimento meramente formal dos 
percentuais estipulados, sendo a ele imposto, do mesmo modo, o dever de garantir 
padrões razoáveis de qualidade do serviço público de educação. Segundo Élida 
Graziane Pinto (2015, p. 26/27):

[...] não basta o cumprimento matemático do dever 
de gasto mínimo se a ele corresponder regressividade 
imotivada de indicadores e índices oficiais de desempenho 
durante o período examinado. Gastar formalmente o 
montante mínimo de recursos vinculados, mas não 
assegurar o padrão mínimo de qualidade, é gastar mal 
(lesão aos princípios de finalidade e eficiência), além de 
configurar oferta irregular de ensino nos moldes do art. 
208, § 2º combinado com o art. 206, VII, ambos da CR/1988.

Para a objetivação do que vem a ser ensino de qualidade, a Estratégia 7.21 
do Plano Nacional de Educação prevê que a União, em colaboração com os 
entes federados, estabeleceria, no prazo de dois anos, parâmetros mínimos de 
aferição da qualidade dos serviços da educação básica, a serem utilizados como 
referência para infraestrutura das escolas, recursos pedagógicos, entre outros 
insumos relevantes, bem como instrumentos para adoção de medidas capazes 
de elevar a qualidade do ensino. Atualmente, a qualidade é aferida por indicadores 
como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB9 e o PISA.

9	 O	Índice	de	Desenvolvimento	da	Educação	Básica	(IDEB)	é	uma	iniciativa	do	Instituto	
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São fatores que interferem na qualidade do ensino: a adoção do período 
integral, a elevação do percentual de professores efetivos10, a formação dos 
profissionais (priorizando-se a elevação do percentual de professores com nível 
de ensino superior), a menor relação entre o número de professores e o de alunos, 
a disponibilidade de material didático e de apoio, a harmonização dos currículos 
com a realidade local, a adoção de sistemas de avaliação, a mensuração objetiva 
dos insumos, nos termos do Parecer nº 08/2010, do Conselho Nacional de 
Educação.

A terceira diretriz pauta-se em critérios de equidade, o que recomenda 
que, apesar dos diferentes níveis de arrecadação entre os entes federados, há 
que ocorrer o rateio equivalente dos recursos, por meio de critérios definidos 
pelo Ministério da Economia e pelo Ministério da Educação, instituindo o caráter 
solidário de responsabilidade entre os entes federados.

A partir de tais diretrizes, o Plano Nacional de Educação (2014-2024) 
regulamentou as obrigações normativas extraídas dos artigos 206, 208, 212 e 214 
da Constituição Federal, com fundamento nesse último dispositivo, que assim 
anuncia: “A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, 
com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de 
colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação 
para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos 
níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos 
[...]”.

O PNE apresenta-se na forma de um conjunto de quatorze artigos, vinte 
metas e duzentos e cinquenta e quatro estratégias, a serem observados pelos 
gestores, sob pena de caracterização de irregularidade de oferta do ensino, a 
que faz menção o § 2º do art. 208 da Constituição Federal.

Destaca-se o art. 10 do PNE que determina aos entes federados que 
assegurem dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e 
estratégias definidas no Plano, a fim de viabilizar sua plena execução.

Por outro lado, a Estratégia 20.6 do Plano Nacional de Educação prevê a 
implantação do Custo Aluno-Qualidade Inicial – CAQi, referenciado no conjunto de 
padrões mínimos estabelecidos na legislação educacional e cujo financiamento 

Nacional	 de	 Estudos	 e	 Pesquisas	 Educacionais	 Anísio	 Teixeira	 (INEP)	 para	 mensurar	 o	
desempenho	do	sistema	educacional	brasileiro	a	partir	da	combinação	entre	a	proficiência	
dos	estudantes,	obtida	no	Sistema	de	Avaliação	da	Educação	Básica	(SAEB),	e	o	indicador	de	
taxa	de	aprovação,	obtido	por	meio	do	Censo	Escolar,	tendo	influência	na	eficiência	do	fluxo	
escolar.
10	 A	 estratégia	 18.1	 do	 Plano	Nacional	 de	 Educação	 consiste	 em	estruturar	 as	 redes	
públicas	de	educação	básica	de	modo	que,	até	o	início	do	terceiro	ano	de	vigência	deste	PNE,	
noventa	por	cento,	no	mínimo,	dos	respectivos	profissionais	do	magistério	e	cinquenta	por	
cento,	no	mínimo,	dos	respectivos	profissionais	da	educação	não	docentes	sejam	ocupantes	
de	cargo	de	provimento	efetivo	e	estejam	em	exercício	nas	redes	escolares	a	que	se	encontrem	
vinculados.
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será calculado com base nos respectivos insumos indispensáveis ao processo 
de ensino-aprendizagem e será progressivamente reajustado até a implantação 
plena do Custo Aluno Qualidade – CAQ.

O CAQ, objeto da Estratégia 20.7, é previsto como parâmetro para o 
financiamento da educação de todas as etapas e modalidades da educação 
básica, a partir do cálculo e do acompanhamento regular dos indicadores de 
gastos educacionais com investimentos em qualificação e remuneração do 
pessoal docente e dos demais profissionais da educação pública, em aquisição, 
manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos 
necessários ao ensino em aquisição de material didático-escolar, alimentação e 
transporte escolar.

Todos esses parâmetros devem orientar a atuação do gestor e, por igual 
razão, devem ser considerados no processo de verificação das escolhas a ser 
realizado pelo Ministério Público e outros órgãos de controle, considerando-se, 
sempre, que o não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua 
oferta irregular, importa na responsabilização11 da autoridade competente (CF, 
art. 208, § 2o).

5. Dos efeitos decorrentes da oferta irregular do ensino

A relevância da proteção da primeira infância vem sendo objeto de 
sucessivos estudos de natureza transversal, havendo consenso de que a 
educação e o cuidado nessa etapa da vida trazem benefícios biológicos, 
pedagógicos, econômicos e sociais. A tutela desses interesses constitui-se no 
objeto de diversas legislações, dentre as quais o próprio Estatuto da Criança e 
do Adolescente e, mais recentemente, o Marco Legal da Primeira Infância (Lei 
13.257/2018).

Sob o enfoque pedagógico, estudos indicam que a educação infantil 
favorece o desenvolvimento integral da criança. Produz reflexos positivos no 
aproveitamento do ensino fundamental, tanto no que diz respeito ao nível de 
aprendizagem, quanto ao combate à evasão escolar.

Em uma abordagem econômica, há que se ressaltar o melhor preparo da 
criança para, na vida adulta, exercer atividade profissional. A relevância da 
educação infantil, em seus diversos aspectos, tem sido objeto de pesquisas, 
sendo de se destacar os estudos desenvolvidos pelo economista James 
Heckman, ganhador do Prêmio Nobel da Economia, no ano 2000. Constatou o 

11	 O	 Projeto	 de	 Lei	 nº	 7.420/2006,	 de	 autoria	 da	 Deputada	 Federal	 Raquel	 Teixeira,	
em	 trâmite	 perante	 o	 Congresso	 Nacional,	 pretende	 instituir	 a	 “Lei	 de	 Responsabilidade	
Educacional”,	 com	 previsão	 de	 responsabilização	 do	 chefe	 do	 Poder	 Executivo,	 cujo	 ente	
estiver	com	baixo	índice	no	IDEB.
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cientista que a frequência de crianças na educação infantil foi determinante para 
a obtenção de rendas mais elevadas na fase adulta, reduzindo a suscetibilidade 
à prisão, à gravidez precoce e à dependência de programas governamentais de 
transferência de renda. Conclui ser a educação infantil o melhor investimento 
social existente e, além disso, quanto menor for a idade da criança destinatária 
da alocação dos recursos públicos, maior será o retorno para ela e para a 
sociedade12.

Socialmente, no caso das famílias que não dispõem de condições financeiras 
para contratar os serviços de pessoas habilitadas a cuidar de seus filhos, 
considerando a hipótese bastante comum de tanto o pai, quanto a mãe, exercerem 
atividades laborais, as crianças acabam por permanecer em casa, sozinhas, sem 
a assistência de quem quer que seja ou, quando muito, na companhia de irmãos 
mais velhos ou de pessoas desqualificadas para as assistirem. Esse quadro, além 
do prejuízo para a formação intelectual, expõe a criança ao estado de notória 
vulnerabilidade, caracterizando a situação de risco, a que todos estão obrigados 
a prevenir (Lei 8.069/90, art. 70)13.

Logo, a falta de acesso acarreta danos indiscutíveis. Observa-se que o dano 
pode atingir o patrimônio da pessoa, sendo ele, nessa hipótese, de natureza 
material. Isso ocorre quando há lesão a um bem material determinado, cuja 
indenização tem o objetivo de propiciar o retorno da vítima ao estado anterior 
ao dano, seja por aquilo que efetivamente se perdeu (dano emergente), seja 
por aquilo que deixou de lucrar (lucro cessante). Trata-se, portanto, de dano 
quantificável.

Pode o dano, também, assumir feição moral, hipótese em que “atinge o 
ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra 
os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o 
bom nome, etc., como se infere dos art. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, 
e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação”14. No 
dano moral, a lesão atinge um bem imaterial, que causa sofrimento à vítima, não 
sendo, portanto, capaz de ser quantificado. Por isso, a indenização somente 
compensará o sofrimento da vítima.

12	 Referência	constante	de	pesquisa	da	Fundação	Getúlio	Vargas	a	respeito	da	educação	
infantil.	 Disponível	 em	 https://www.cps.fgv.br/cps/simulador/infantil/apresentação/Quali_
SumarioPreEscola.pdf.	Acesso	em	12.07.2020.
13	 Interessante	a	observação	de	Maria	Regina	Fonseca	Muniz:	“O	homem	ignorante	não	
respeita	seu	semelhante,	está	acima	da	lei	e	não	consegue	enxergar	nada	além	de	si	mesmo.	
A	ignorância,	a	que	se	refere,	não	é	apenas	a	falta	de	instrução,	mas	a	falta	de	uma	educação	
solidária,	consciente	e	responsável.	Só	assim	conseguirá	assimilar	e	respeitar	os	direitos	do	
outro.	Aí	está,	portanto,	uma	das	razões	por	que	a	educação está acima de qualquer outro 
direito social”	(MUNIZ,	Maria	Regina	Fonseca.	O direito à educação.	Rio	de	Janeiro:	Renovar,	
2002).
14	 GONÇALVES,	 Carlos	 Roberto.	 Direito	 civil	 brasileiro.	 3.	 ed.	 rev.	 e	 atual.	 São	 Paulo:	
Saraiva,	2008.	v.	IV,		p.	359.

https://www.cps.fgv.br/cps/simulador/infantil/apresentação/Quali_SumarioPreEscola.pdf
https://www.cps.fgv.br/cps/simulador/infantil/apresentação/Quali_SumarioPreEscola.pdf
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Para Yussef Said Cahali:

Tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, 
ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais 
inerentes a sua personalidade ou reconhecidos pela 
sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 
de princípio como dano moral; não há como enumerá-los 
exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, 
no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 
querido falecido; no desprestígio, na desconsideração 
social, no descrédito à reputação, na humilhação pública, 
no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da 
normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na 
depressão ou nos desgaste psicológico, nas situações de 
constrangimento moral15.

É preciso, ainda, distinguir os danos morais coletivos (gênero) em danos 
morais de natureza difusa e danos morais de natureza individual homogênea 
(espécies). Os danos morais de natureza difusa consubstanciam-se em verdadeira 
sanção pecuniária, ou seja, possuem natureza punitiva. Seria, nesse sentido, a 
admissão do caráter punitivo da responsabilidade civil, como uma técnica do valor 
de desestímulo16. Decorre da violação dos valores fundamentais compartilhados 
pela coletividade, tendo em vista o abalo, a indignação, a diminuição da estima, 
apreendidos em sua dimensão coletiva, o que ocorre, por exemplo, nas hipóteses 
de descumprimento da política pública traçada pelo Constituinte. Dada a 
indeterminabilidade dos titulares de tal direito, mesmo porque sua violação 
atinge à toda sociedade, os valores ressarcidos serão revertidos aos fundos dos 
direitos difusos (LACP, art. 13).

Para Carlos Alberto Bittar Filho: “Quando se fala em dano moral coletivo, 
está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma certa 
comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira 
absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última 
instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial”17.

Os danos morais coletivos de natureza individual homogênea decorrem do 

15	 CAHALI,	Yussef	Said.	Dano	moral.	São	Paulo:	Malheiros,	2005.	p.	22-23.
16	 No	sistema	norte-americano,	a	determinação	do	quantum	indenizatório	em	matéria	
de	responsabilidade	civil	 se	dá	entre	os	compensatory damages,	fixados	para	recompor	a	
esfera	jurídica	da	vítima,	e,	os	punitive damages,	estipulados	com	o	duplo	escopo	de	punir	o	
ofensor	e	dissuadir	a	perpetração	de	novos	ilícitos.
17	 BITTAR	FILHO,	Carlos	Alberto.	Dano	moral	coletivo	no	atual	contexto	brasileiro.	Revista	
de	Direito	do	Consumidor	n.	12.	São	Paulo:	Revista	dos	Tribunais,	out-dez,	1994,	p.	55.
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abalo psíquico individual. Verifica-se, portanto, que não se confunde com o dano 
coletivo, como aliás, é ressalvado pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicável 
ao microssistema das tutelas coletivas (LACP, art. 21), quando excepciona o “dano 
individualmente sofrido” (CDC, art. 91).

O dano moral coletivo é aferível in re ipsa. Vale dizer, conforme foi definido 
no Superior Tribunal de Justiça, “sua configuração decorre da mera constatação 
da prática de conduta ilícita que, de maneira injusta e intolerável, viole direitos 
de conteúdo extrapatrimonial da coletividade, revelando-se despicienda a 
demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral” (STJ. REsp. 
1.517.973-PE. Rel. Min. Luis Felipe Salomão.J. 16.11.2017).

No julgado acima referido, é feita a importante observação no sentido de que 
“parece muito mais palpável do que o dano moral da pessoa jurídica a existência 
de dano moral coletivo, na hipótese de lesão a bens ou direitos pertencentes 
a uma coletividade de pessoas naturais, embora indeterminadas ou mesmo 
indetermináveis, notadamente em relação ao meio ambiente, ao consumidor ou 
às crianças e aos adolescentes”.

Em importante acórdão, onde se fez o enfrentamento do dano moral coletivo 
decorrente da irregularidade no fornecimento de água, consignou-se que:

A privação do fornecimento de água e a irregularidade de 
tal serviço, lesa não só o indivíduo prejudicado pela falta 
de bem vital e pelo serviço deficiente, como também 
toda coletividade cujos diversos direitos são violados: 
dignidade da pessoa humana, saúde pública, meio 
ambiente equilibrado. O dano, portanto, decorre da própria 
circunstância do ato lesivo e prescinde de prova objetiva 
do prejuízo individual sofrido. (STJ. REsp. 1.820.000-SE. 
Rel. Min. Herman Benjamin. J. 17.09.2019)

O dano moral coletivo aproxima-se da concepção de dano social, hipótese 
diretamente associada às condutas que atingem não apenas a uma pessoa 
determinada, mas, também, a um grupo indeterminado ou a toda a sociedade. 
Segundo Antonio Junqueira de Azevedo: “Os danos sociais, por sua vez, são 
lesões a sociedade, no seu nível de vida, tanto por rebaixamento de seu patrimônio 
moral – principalmente a respeito da segurança – quanto por diminuição de sua 
qualidade de vida”18.

Posto isto, é possível afirmar que a hipótese de omissão, pelo Estado, no 

18	 AZEVEDO,	Antonio	Junqueira	de.	Por	uma	nova	categoria	de	dano	na	responsabilidade	
civil:	o	dano	social.	In:	Revista	trimestral	de	Direito	Civil,	vol.	19.	Rio	de	Janeiro:	Padma,	jul./
set.2004,	p.	216.
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cumprimento dos deveres que lhe são dirigidos pelo art. 208 da Constituição 
Federal provoca danos morais tanto de ordem coletiva (natureza social), como 
também de ordem individual homogênea.

A relação entre a insuficiência das políticas educacionais e o dano social 
pode ser bem ilustrada pelo estudo de Amartya Sen. Demonstra o autor que a 
ênfase na educação elementar constitui-se em fator de facilitação da participação 
econômica, fenômeno que foi constatado nas economias do Leste e do Sudeste 
Asiático comparativamente às economias do Brasil, Índia e Paquistão, “onde a 
criação de oportunidades sociais tem sido muito mais lenta, tornando-se assim 
uma barreira para o desenvolvimento econômico”19.

Assim, é preciso que as políticas públicas sejam orientadas a promover o 
desenvolvimento das capacidades das pessoas, pois, o que realmente importa 
são as “oportunidades reais de funcionalidade e de escolha”20, tendo em vista 
que o desenvolvimento somente mostra-se viável com o asseguramento das 
liberdades para se promover as próprias escolhas, aliado à existência das 
condições que permitam o desenvolvimento de tais capacidades.

A responsabilidade abrange a privação de certa oportunidade eventualmente 
sofrida pela vítima. Segundo Maria Helena Diniz:

A perda da chance, oriunda de lesão extrapatrimonial, 
abarca o dano existencial, ou o dano a um projeto de vida, 
por ser uma lesão à existência e à dignidade da pessoa 
humana, decorrente da violação de um de seus direitos 
fundamentais, que provoca frustração, ou melhor, 
modificação nas atividades cotidianas por ela exercidas 
na consecução de um plano de vida pessoal, pouco 
importando a repercussão econômica, dando azo a um 
ressarcimento para que haja proteção à personalidade.   
[…] As normas que regem a indenização por dano 
moral podem ser aplicadas na ressarcibilidade do dano 
existencial (CF/88, arts. 1º, III, 5º, V e X; CC, arts. 12, 186, 927, 
949; STJ, Súmula 37; STF, Súmula 491). Trata-se da perda 
do gozo ou qualidade de vida, que abrange frustração 
de projetos, desejos, inclinações, chance etc., impondo 
à vítima uma reprogramação e a um relacionar-se de 
forma diferente no contexto sociocultural ou no mundo 

19	 SEN,	Amartya.	Desenvolvimento	como	liberdade.	São	Paulo:	Companhia	das	Letras,	
2008,	p.	62.
20	 DIXON,	 Rosalind;	 NUSSBAUM,	 Martha	 C.	 “Children ’s Rights and a Capabilities 
Approach: The Question of Special Priority”.	Cornell	Law	Review,	volume	97,	Issues	3	March	
2012,	article	3,	p.	557.
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que a circunda, visto que sofreu lesão no seu direito de 
autodeterminação ou de moldar sua vida e seu destino. 
Trata-se de um tipo de dano indenizável pela perda de 
uma oportunidade de alcançar uma vantagem futura21.

Nessa ordem de raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça identifica a 
presença do dano, ensejador da responsabilidade civil, na situação em que 
ocorre a “perda de uma chance”, caracterizada pela frustração de um direito 
e consequente tolhimento de uma “oportunidade de ganho”, hipótese essa 
perfeitamente aplicável à preterição do direito à educação22.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos desenvolve similar raciocínio 
sob a denominação de “danos ao projeto de vida”, associando-os à “relação 
integral da pessoa afetada, considerando sua vocação, aptidões, circunstâncias, 
potencialidades e aspirações, que lhe permitem estabelecer razoavelmente para 
si determinadas expectativas e buscar alcançá-las”23.

Sobre o tema, Daniel Wunder Hachem e Alan Bonat citam Fernàndez 
Sessarego:

O chamado dano ao “projeto de vida” consiste, de acordo 
com o autor, em “uma grave limitação ao exercício da 
liberdade”, razão pela qual sublinha que “o mais grave dano 
que se pode causar à pessoa é aquele que repercute de 
modo radical em seu projeto de vida, vale dizer, aquele ato 
que impede que o ser humano se realize existencialmente 
em conformidade com tal projeto livremente escolhido24.

21	 DINIZ,	Maria	Helena.	Responsabilidade	Civil	pela	Perda	de	uma	Chance:	Breve	Análise.	
Revista	dos	Tribunais.	Vol.	997/2018,	p.	293-308,	nov/2018.	Edição	on	line.
22	 [...]	“1.	O	STJ	vem	enfrentando	diversas	hipóteses	de	responsabilidade	civil	pela	perda	
de	uma	chance	em	sua	versão	tradicional,	na	qual	o	agente	frustra	à	vítima	uma	oportunidade	
de	ganho.	Nessas	situações,	há	certeza	quanto	ao	causador	do	dano	e	 incerteza	quanto	à	
respectiva	extensão,	o	que	torna	aplicável	o	critério	de	ponderação	característico	da	referida	
teoria	para	a	fixação	do	montante	da	indenização	a	ser	fixada.	Precedentes.	[...]	a	chance,	em	
si,	pode	ser	considerada	um	bem	autônomo,	cuja	violação	pode	dar	lugar	à	indenização	de	
seu	equivalente	econômico,	a	exemplo	do	que	se	defende	no	direito	americano.	Prescinde-se,	
assim,	da	difícil	sustentação	da	teoria	da	causalidade	proporcional.	4.	Admitida	a	indenização	
pela	chance	perdida,	o	valor	do	bem	deve	ser	calculado	em	uma	proporção	sobre	o	prejuízo	
final	experimentado	pela	vítima.	A	chance,	contudo,	jamais	pode	alcançar	o	valor	do	bem	
perdido.	 É	 necessária	 uma	 redução	 proporcional”	 (STJ.	 REsp.	 1.254.141.	 Rel.	Min.	 Nancy	
Andrighi.	J.	04.12.2012).
23	 CORTE	INTERAMERICANA	DE	DERECHOS	HUMANOS.	Caso	Loayza	Tamayo	versus	Perú	
(Reparaciones	y	Costas).	Sentencia	de	27	de	noviembre	de	1998a,	Ser.	C,	n.	42.	Disponível	
em:	 <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_42_esp.doc>.	 Acesso	 em:	 02	
set.	2018.
24	 HACHEM,	Daniel	Wunder;	BONAT,	Alan.	O	Direito	ao	Desenvolvimento	de	um	Projeto	
de	Vida	na	Jurisprudência	da	Corte	Interamericana	de	Direitos	Humanos	e	a	Educação	como	
Elemento	Indispensável.	Revista	Opinião	Jurídica,	ano	15,	n.	21,	p.	80,	jul./dez.	2017.
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É exatamente o que ocorre na falta de acesso ao ensino de qualidade, onde 
a perda de oportunidade de concretização dos direitos inerentes à dignidade e 
à cidadania mostra-se perfeitamente demonstrável e estimada, especialmente 
por estudos científicos desenvolvidos sobre o tema, os quais foram acima 
anunciados, dando-se ensejo à indenização por dano de natureza social, a ser 
destinada aos fundos sociais, considerando-se ser a sociedade vítima do dano.

6. Da responsabilidade do Estado pelo dano à formação 
integral causado pela insuficiência do ensino

O conceito de responsabilidade civil está diretamente relacionado à 
aplicação de medidas voltadas a obrigar aquele que praticou determinado ato, 
comissivo ou omissivo, a reparar o dano que eventualmente tenha causado.

Pauta-se a responsabilidade civil pelo princípio da restitutio in integrum, 
compreendido como a necessidade da plena recolocação da vítima na situação 
que se encontrava anteriormente à lesão sofrida. A reposição da lesão pode dar-
se pela reconstituição natural, pela oferta de situação material correspondente 
ou por indenização equivalente ao valor do prejuízo.

A responsabilidade civil do Estado consiste na obrigação de responder 
pelos danos, mesmo morais, causados por ação ou omissão de seus agentes, nos 
termos da teoria do risco administrativo (CF, art. 37, § 6º). Trata-se de preceito 
normativo autoaplicável, que não se sujeita a intermediação legislativa ou a 
providência administrativa de qualquer espécie. Ocorrido o dano e estabelecido 
o seu nexo causal com a atuação da Administração ou dos seus agentes, surge a 
responsabilidade civil do Estado.

De acordo com a teoria do risco administrativo, perfaz-se a responsabilidade 
civil do Estado, independentemente da comprovação de dolo ou culpa, desde 
que presentes os elementos configuradores da responsabilidade, quais sejam: o 
ato, o dano e o nexo causal.

Transcreve-se a jurisprudência:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
Administrativo. Estabelecimento de ensino. Ingresso 
de aluno portando arma branca. Agressão. Omissão do 
Poder Público. Responsabilidade objetiva. Elementos da 
responsabilidade civil estatal demonstrados na origem. 
Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.

1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de 
que as pessoas jurídicas de direito público respondem 
objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, 
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com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, 
tanto por atos comissivos quanto por omissivos, desde 
que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão 
do Poder Público.

2. O Tribunal de origem concluiu, com base nos fatos 
e nas provas dos autos, que restaram devidamente 
demonstrados os pressupostos necessários à 
configuração da responsabilidade extracontratual do 
Estado.

3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de 
fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/
STF.

4. Agravo regimental não provido. (STF. ARE 697326 AgR. 
Rel. Min. Dias Toffoli. J. 05.03.2013)

A conduta omissiva constitui-se na violação de determinado comportamento 
ativo (facere)25. Tal como a conduta comissiva, violadora de certa proibição (non 
facere) constitui-se em elemento ensejador da responsabilidade civil26,

[...] porque o imperativo jurídico determina um facere 
para evitar a ocorrência do resultado e interromper a 
cadeia de causalidade natural, e aquele que deveria 
praticar o ato exigido, pelos mandamentos da ordem 
jurídica, permanece inerte ou pratica ação diversa da que 
lhe era imposta”27. Assim, “se o não impedir se diversifica 
do causar, o não impedir significa permitir que a causa 
opere, deixando-a livremente desenvolver-se, sem tentar 
paralisá-la28.

25	 O	art.	159	do	Código	Civil	de	1916,	denominado	“cláusula	geral	da	responsabilidade	
civil”,	 já	 tratava	expressamente	da	omissão:	“Aquele	que	por	ação	ou	omissão	voluntária,	
negligência,	 ou	 imprudência,	 violar	 direito	 ou	 causar	 prejuízo	 a	 outrem,	 fica	 obrigado	 a	
reparar	o	dano”.	O	art.	486	do	Código	Civil	Português	de	1966	assim	dispunha:	“As	simples	
omissões	 dão	 lugar	 à	 obrigação	 de	 reparar	 os	 danos,	 quando,	 independentemente	 dos	
outros	requisitos	legais,	havia,	por	força	de	lei	ou	do	negócio	jurídico,	o	dever	de	praticar	o	
ato	omitido”.
26	 O	mesmo	raciocínio	se	aplica	à	responsabilidade	no	campo	penal,	administrativo	e	
tributário.
27	 MARQUES,	José	Frederico.	Tratado	de	Direito	Penal.	São	Paulo:	Saraiva,	1955,	p.	49-
50.
28	 COSTA	JR,	Paulo	José	da.	Comentários	ao	Código	Penal.	São	Paulo:	Saraiva,	1986,	vol.	
I,	p.	128.
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Importa a menção de que, segundo entendimento majoritário, na hipótese de 
dano decorrente da omissão estatal, seja em razão da não prestação do serviço, 
ou mesmo de sua prestação tardia ou insuficiente, há que se perquirir acerca do 
elemento subjetivo do ato omissivo, estando a responsabilidade condicionada à 
presença de dolo ou culpa.

Transcreve-se a doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello:

Logo, a responsabilidade estatal por ato omissivo é 
sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E, 
sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente 
responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do 
Estado (embora do particular possa haver) que não seja 
proveniente de negligência, imprudência ou imperícia 
(culpa), ou, então, deliberado propósito de violar a norma 
que o constituía em dada obrigação (dolo). Culpa e dolo 
são justamente as modalidades de responsabilidade 
subjetiva29.

Em sentido contrário, parcela da doutrina sustenta a objetivação da 
responsabilidade civil do Estado, ainda que decorrente de omissão, dada a 
ausência de qualquer ressalva no § 6º do art. 37 da Constituição Federal30. Essa 
tese foi encampada pelo Supremo Tribunal Federal, firmando-se o entendimento 
de que “A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, 
em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para 
as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas” (STF. RExtr. 841.256. 
Rel. Min. Luiz Fux. J. 01.08.2016).

Extrai-se do acórdão:

Nesse contexto, é importante perquirir sobre a eventual 
caracterização da omissão que origina o dever de 
indenizar, registrando que tal omissão não é fática, mas 
exclusivamente jurídica, isto é, somente haverá omissão, 
no sentido juridicamente relevante, se houver um prévio 
dever legal de agir. Tal entendimento já foi evidenciado 
pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria criminal, 
e é válido para todos os campos do Direito. Com efeito, 
assentou essa Excelsa Corte: “A causalidade, nos crimes 

29	 BANDEIRA	 DE	 MELLO,	 Celso	 Antônio.	 Curso	 de	 direito	 administrativo.	 São	 Paulo:	
Malheiros,	2014,	p.	1031.
30	 Nesse	sentido:	PEREIRA,	Caio	Mário	da	Silva.	Responsabilidade	Civil.	Atualizado	por	
Gustavo	Tepedino.	Rio	de	Janeiro,	2018,	p.	181.
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comissivos por omissão, não é fática, mas jurídica, 
consistente em não haver atuado o omitente, como devia 
e podia, para impedir o resultado.

Em alusão à teoria da normatividade da causalidade omissiva, no campo 
penal31, onde a teoria das condutas omissivas encontra-se melhor desenvolvida, 
assentou-se o entendimento segundo o qual a relevância jurídica da omissão 
tem por fundamento o dever jurídico de impedir o resultado. Aníbal Bruno bem 
sintetiza o tema:

A omissão admite um conceito que sustente a sua posição 
dentro da fórmula geral da ação em sentido amplo, gênero 
do qual é uma espécie. Como a ação em sentido estrito, ela 
é um comportamento voluntário, manifestação exterior 
da vontade do omitente, que, embora não se realize com 
a materialidade de um movimento corpóreo, não deixa de 
ser uma realidade, que percebemos com a evidência de 
um acontecer objetivamente realizado. Este é o elemento 
naturalista da omissão. Mas esse comportamento, que 
consiste em um não fazer, não revela espontaneamente o 
seu conteúdo. Este é o não cumprimento da ação devida, 
isto é, da ação que teremos de caracterizar, não como 
uma ação qualquer, mas como a ação determinada que, 
nas circunstâncias, era de esperar do agente. Assim, 
o elemento naturalista de voluntário comportamento 
negativo do agente se completa pelo elemento normativo 
da ação que era de esperar, da ação devida, o que importa, 
não no juízo de alguém, mas no contraste real e efetivo 
entre esse comportamento e uma norma; normativo 
em sentido muito geral, como vimos, não estritamente 
jurídico32.

Quanto ao resultado da omissão estatal, para os fins do presente trabalho, 

31	 No	Código	Penal	Brasileiro	de	1940,	com	a	redação	dada	pela	Lei	7.209,	de	11.07.1984,	
a	omissão	 foi	disciplinada	no	§	2o	do	art.	 13,	 fazendo-se	 claramente	a	opção	pela	 teoria	
normativa	da	conduta:	“A	omissão	é	penalmente	relevante	quando	o	omitente	devia	e	podia	
agir	para	evitar	o	resultado.	O	dever	de	agir	incumbe	a	quem:	a)	tenha	por	lei	obrigação	de	
cuidado,	proteção	ou	vigilância;	b)	de	outra	forma,	assumiu	a	responsabilidade	de	impedir	o	
resultado;	c)	com	seu	comportamento	anterior,	criou	o	risco	da	ocorrência	do	resultado”.
32	 BRUNO,	Aníbal.	Direito	Penal,	Parte	Geral.	Rio	de	 Janeiro:	Forense,	1959,	vol.	 I,	p.	
297-298.
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ressalta-se ter o dano moral previsão constitucional (CF, art. 5º, V e X). De igual 
forma, o Código Civil de 2002 refere-se explicitamente ao dano moral: “Aquele 
que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 
causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” (art. 
186).

Examina-se o contexto jurisprudencial. O Superior Tribunal de Justiça 
sedimentou o entendimento de que a responsabilidade civil do Estado pela morte 
de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, pois é dever do 
Estado prestar vigilância e segurança aos presos sob sua custódia (STJ. AgInt no 
REsp. 1.305.249-SC. Rel. Min. Og Fernandes. J. 19.09.2017)33.

O Supremo Tribunal Federal já reconheceu o direito a perdas e danos, diante 
de “mora legislativa na edição da lei” (STF. MI 283. Rel. Min. Sepúlveda Pertence. J. 
14.11.1991). De igual forma, a responsabilidade pela omissão em relação ao dever 
de fiscalização do comércio de fogos de artifício (STF. RExtr. 136.861. Rel. Min. 
Edson Fachin. Redator do Acórdão Min. Alexandre de Moraes. J. 11.03.2020).

Verifica-se precedente de responsabilidade civil do Estado em hipótese de 
dano indireto, em caso de estupro perpetrado por apenado foragido. Entendeu-
se que “se a Lei de Execução Penal houvesse sido aplicada com um mínimo de rigor, 
o condenado dificilmente teria continuado a cumprir pena nas mesmas condições 
que originalmente lhe foram impostas e, por conseguinte, não teria a oportunidade 
de evadir-se pela oitava vez e cometer o delito em horário no qual deveria estar 
recolhido ao presídio” (STF. Rextr. 409.203. Rel. Min. Carlos Velloso. Rel. p/ 
Acórdão Min. Joaquim Barbosa. J. 07.03.2006). Caso similar: STF. RE 938.802. 
Rel. Min. Gilmar Mendes.

Ressalta-se, como paradigma à tese que ora se sustenta, recente precedente 
do Supremo Tribunal Federal, em que se reputou como dever do Estado, imposto 
pelo sistema normativo, a observância, em seus presídios, de padrões mínimos 
de humanidade previstos no ordenamento jurídico, concluindo pela existência da 
obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados 
aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de 
encarceramento.

Ponderou-se que a criação de subterfúgios teóricos, como a separação 

33	 Dois	relevantes	julgados,	em	matéria	de	responsabilidade	civil	do	Estado	por	omissão,	
podem	 ser	 destacados	 no	 âmbito	 do	 Superior	 Tribunal	 de	 Justiça:	 1.	Morte	 de	 civil	 que	
ingressa	em	campo	de	instrução	militar	e	manuseia	artefatos	bélicos	de	alto	poder	explosivo,	
causando-lhe	a	morte	(STJ.	AgRg	no	REsp	1.279.106/RJ.	Rel.	Min.	Napoleão	Nunes	Maia	Filho).	
2.	Área	de	risco	de	deslizamento	de	terra.	Inércia	do	poder	público:	“considerando-se	que	o	
ente	público	tinha	pleno	conhecimento	de	que	se	tratava	de	área	de	risco	de	deslizamento	
de	 terras	 e	 consequente	 desmoronamento	de	 imóveis,	 e	 que	não	 implementou	medidas	
suficientes	a	impedir	o	evento	danoso	narrado	nos	autos,	observa-se	a	omissão	específica	
do	Município	do	Rio	de	Janeiro	e	a	consequente	responsabilidade	objetiva	do	ente	público	
quanto	aos	danos	experimentados	pelas	autoras,	eis	que	a	inércia	do	agente	público	foi	causa	
direta	para	os	danos”.	(STJ.	AgRg	no	AREsp	826.646/RJ.	Rel.	Min.	Assusete	Magalhães).
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dos Poderes, a reserva do possível e a natureza coletiva dos danos sofridos, para 
afastar a responsabilidade estatal pelas calamitosas condições da carceragem, 
afronta não apenas o quanto assegurado pelo § 6º do art. 37 da Constituição 
Federal, como também traduz-se no esvaziamento de inúmeras cláusulas 
constitucionais e convencionais. O descumprimento reiterado dessas cláusulas 
se transforma em mero e inconsequente ato de fatalidade, o que não pode ser 
tolerado (STF. RE 580.252/MS. Rel. Min. Gilmar Mendes. J. 16.02.2017).

Verifica-se ser o reconhecimento do dano moral, inclusive no campo das 
tutelas coletivas, matéria já sedimentada nos Tribunais (STJ. AgInt no AREsp 
1.004.637/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 14.02.2017).

A mesma ordem de raciocínio deve ser desenvolvida em relação às 
pessoas, individualmente consideradas, que suportam os danos decorrentes 
da não obtenção de acesso à educação obrigatória, pois se está diante de dever 
inescusável do Estado, sendo certo que, na hipótese de sua omissão, danos 
materiais e morais bastante significativos são verificados34.

7. Da configuração do ato de improbidade administrativa

A responsabilidade não está adstrita à pessoa jurídica de direito público, 
mas estende-se, igualmente, ao agente público com competência administrativa 
para a formulação, a implementação e a fiscalização da política pública na área 
educacional.

Natural que em matérias que envolvam minúcias eminentemente técnicas, 
como ocorre em relação ao financiamento da educação, podem surgir dúvidas 
de interpretação, a exemplo de divergências porventura existentes sobre o que 
deva ou não constar em determinada rubrica. Nessa hipótese, diante de erro 
escusável, por evidente, não há que se falar de responsabilização do gestor.

Entretanto, em outras situações, especialmente naquelas que caracterizam 
a “oferta irregular” do ensino (CF, art. 208, § 2º), há que se perquirir acerca da 
responsabilidade do gestor público, o que produz desdobramentos em diferentes 
esferas. Destaca-se que o § 4º do art. 5º da LDB prevê, inclusive, a responsabilidade 
política nas hipóteses aqui tratadas35: “Comprovada a negligência da autoridade 
competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser 

34	 A	responsabilidade	civil	do	Estado	não	exclui	a	ação	regressiva	contra	seus	agentes	e	
nem	mesmo	a	eventual	responsabilização	por	crime	de	responsabilidade,	nos	termos	do	§	4º	
do	art.	5º	da	Lei	de	Diretrizes	e	Bases	da	Educação:	“Comprovada	a	negligência	da	autoridade	
competente	para	garantir	o	oferecimento	do	ensino	obrigatório,	poderá	ela	ser	imputada	por	
crime	de	responsabilidade”.
35	 Os	 crimes	de	 responsabilidade	 são	disciplinados	na	 Lei	1.079/1950	 (Presidente	da	
República,	Ministros	de	Estado,	Ministros	do	Supremo	Tribunal	Federal,	Procurador-Geral	da	
República,	Governadores	e	Secretários	de	Estado)	e	no	Decreto-Lei	201/2967	(Prefeitos).
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imputada por crime de responsabilidade”.
No campo da improbidade administrativa, campo dentro do qual se 

concentra o presente ensaio, vislumbra-se a incidência do inc. XI do art. 10 da 
Lei 8.429/92:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa 
que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, 
dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, 
apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens 
ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e 
notadamente:

[...]

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das 
normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a 
sua aplicação irregular;

Com o propósito de exemplificar o ato de improbidade administrativa nesse 
segmento, traz-se à colação situações em que a oferta irregular do ensino decorra 
da omissão na garantia de acesso ou do baixo padrão de qualidade, o atraso na 
liberação de recursos vinculados ao ensino (LDB, art. 69, § 6º), a subalocação dos 
recursos ou o descumprimento da obrigação de complementação da União ao 
FUNDEB (ADCT, art. 60, XI).

Considera-se, ainda, que a improbidade administrativa pode decorrer da 
violação às regras de repartição de competências36. Explica-se. O ordenamento 
jurídico traçou um sistema de divisão de atribuições na execução de políticas 
públicas relacionadas à oferta do ensino, cujo molde delimitado pelo inc. V do 
art. 11 da LDB determina incumbir ao Município “oferecer a educação infantil 
em creches e pré-escolas e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida 
a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas 
plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima 
dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e 
desenvolvimento do ensino” (destacou-se).

A menção justifica-se para dizer que não há discricionariedade legalmente 
conferida ao gestor municipal, por exemplo, para aplicar recursos no ensino 
médio, superior e/ou técnico-profissional, sem que se comprove ter exaurido 

36	 O	dever	de	ofertar	a	educação	é	compartilhado	entre	os	entes	federativos.	Compete	
aos	Municípios	a	prestação	do	ensino	infantil	e	fundamental	(CF,	art.	211,	§	2º;	LDB,	art.	11);	
aos	Estados	e	ao	Distrito	Federal,	o	ensino	fundamental	e	médio	(CF,	211,	§	3º;	LDB,	art.	10);	
e,	à	União,	a	organização	do	sistema	federal	de	ensino,	bem	como	prestar	assistência	técnica	
e	financeira	aos	entes	subnacionais	(CF,	art.	211,	§	1º;	LDB,	art.	9º).
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o cumprimento tempestivo das metas e estratégias do PNE na sua inescusável 
atribuição primordial quanto ao ensino infantil e ao ensino fundamental.

Assim, aplicar recursos em outras etapas de ensino (como, por exemplo, 
por meio de programas de crédito subsidiado ao ensino superior), enquanto há 
crianças em fila de espera para vagas em creches e não são ampliadas as turmas 
do ensino infantil pré-escolar e do ensino fundamental em horário integral, implica 
na literal afronta ao dever de atuação prioritária na garantia da educação básica 
obrigatória para as crianças e jovens de 0 a 14 anos, ressalvadas as hipóteses de 
distorção idade-série para jovens que estejam no ensino fundamental com mais 
de 15 anos, bem como da educação de jovens e adultos (Meta 8 do PNE).

Outra prática observada na gestão pública, igualmente lesiva às 
políticas educacionais e, portanto, passível de tipificação como improbidade 
administrativa, consiste no empenho de despesas, em determinado exercício, 
com a finalidade de justificar o cumprimento do percentual mínimo das despesas 
obrigatórias, porém, mediante a utilização da conta de restos a pagar, posterga-
se a correspondente liquidação e pagamento para o exercício subsequente.

Vislumbra-se, ainda, a possibilidade de caracterização do ato de 
improbidade administrativa na conduta de obstar o adequado funcionamento 
dos órgãos de controle. Tal situação pode ser caracterizada, por exemplo, em 
relação ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, cuja 
competência abrange a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos 
(Lei 14.113/2020, art. 33). Para seu efetivo funcionamento, a Administração deve 
prestar apoio material e humano para o regular exercício de suas competências, 
sob pena de inviabilização do controle e consequente responsabilização.

Em todas essas hipóteses, desde que, por evidente, presente o elemento 
subjetivo, caso é de se perquirir acerca da responsabilidade do gestor pela 
prática de ato de improbidade administrativa.

8. Considerações Finais

A ausência de proteção eficiente nas políticas públicas voltadas à oferta da 
educação, para além de violar direitos elementares, submete as crianças e os 
adolescentes a danos irreparáveis.

Nesse sentido, porque não oponível a reserva do possível ao conjunto de 
direitos que integram o mínimo existencial, uma vez constatado o nexo entre a 
conduta estatal, de caráter omissivo, e os danos suportados, exsurge o dever de 
o Estado reparar esse dano, inclusive em suas acepções moral e social.

Reporta-se à hipótese em que ocorre a “perda de uma chance”, caracterizada 
pela frustração de um direito e consequente tolhimento de uma “oportunidade de 
ganho”, hipótese essa perfeitamente aplicável à preterição do direito à educação.

Outrossim, a responsabilidade não está adstrita à pessoa jurídica de direito 
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público, mas estende-se, igualmente, ao agente público com competência 
administrativa para a formulação, a implementação e a fiscalização da política 
pública na área educacional. Assim, a não observância, pelo gestor público, dos 
princípios e regras aplicáveis à gestão da educação, o que abrange as normas 
referentes ao seu financiamento, é capaz de ensejar a responsabilização pessoal 
do agente público, notadamente no plano da improbidade administrativa.
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Resumo

O trabalho discorre sobre a descentralização da atividade parlamentar 
por meio dos escritórios de representação, abordando aspectos relacionados 
ao seu custeio e manutenção com recursos públicos, tendo como parâmetro a 
cota parlamentar implementada pelo Congresso Nacional, a qual usualmente é 
replicada no modelo adotado pelas Assembleias Legislativas dos Estados. A partir 
dessa perspectiva, são discutidos temas afetos ao regime jurídico, transparência, 
controle e prática de atos de improbidade administrativa envolvendo essas 
unidades de atuação política. Ao final, o artigo aponta para a necessária atenção 
que deve ser dispensada aos escritórios de representação pelo controle social 
e da Administração Pública, porque o sistema atual de execução de despesa 
nessa modalidade de descentralização parlamentar permite a inobservância 
das regras procedimentais da Lei de Licitações e a delegação na ordenação de 
gastos públicos, dando azo, por conseguinte, à prática de ilícitos previstos na Lei 
nº 8.429/1992.

Palavras-chave:

Descentralização parlamentar; Escritório de representação; Controle; 
Transparência pública; Improbidade administrativa.

1. Introdução

A Constituição da República de 1988 prevê no artigo 1º, parágrafo único, que 
todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 
diretamente (BRASIL, 1988). Essa previsão constitucional consagra o princípio 

1	 Promotor	de	Justiça	do	Ministério	Público	do	Estado	do	Paraná.	Mestre	e	Doutor	em	
Direito	pela	Universidade	Federal	de	Minas	Gerais	(UFMG).
2	 Promotor	 de	 Justiça	 do	 Ministério	 Público	 do	 Estado	 do	 Paraná.	 Mestrando	 em	
Planejamento	 e	 Governança	 Pública	 pela	 Universidade	 Tecnológica	 Federal	 do	 Paraná	
(UTFPR).
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da representação democrática, segundo o qual um órgão soberano, criado pelo 
poder constituinte, recebe autorização do povo, para agir autonomamente em 
seu nome: “governo do povo, pelo povo, para o povo” (CANOTILHO, 2000, p. 293).

No Brasil, um desses órgãos autônomos e soberanos que agem por 
delegação formal dos eleitores é o Congresso Nacional, composto pela Câmara 
dos Deputados e pelo Senado Federal, ao qual se atribuiu importantes funções 
de natureza administrativa, legislativa e, em casos excepcionais, jurisdicional, 
previstas nos artigos 48 a 52 do texto constitucional (BRASIL, 1988).

Para o exercício de suas atividades, os membros do Congresso Nacional, 
além de receberam sua remuneração de caráter pessoal, dispõem de verba 
pública de natureza indenizatória, denominada de cota para o exercício de 
atividade parlamentar – CEAP ou, simplesmente, cota parlamentar3, para 
suportar despesas que incorrerem na consecução de suas atribuições.

Não raramente alvo da ira popular ou de destaque em manchetes de jornais, 
a cota parlamentar também é objeto de diversas polêmicas no ordenamento 
jurídico brasileiro relacionadas com sua existência, abrangência e custo 
financeiro. 

O presente texto tem por objetivo analisar a utilização da cota parlamentar 
para o custeio dos escritórios de representação dos agentes políticos, destacando 
aspectos de transparência, controle e responsabilização por atos de improbidade 
administrativa. Para tanto, o primeiro capítulo tratará da descentralização da 
atividade parlamentar, com menção à experiência norte-americana, ao passo 
que o segundo explorará aspectos do regime jurídico que disciplina o uso da 
cota parlamentar. Já o terceiro examinará a transparência pública e o controle 
social do Poder Legislativo. O quarto, por sua vez, discorrerá sobre o controle 
de legalidade dos atos dos escritórios de representação e a prática de atos de 
improbidade administrativa. Por fim, serão lançadas as considerações finais.

2. Descentralização da atividade parlamentar

Na história recente do Brasil, iniciando-se no período imperial até a 
atualidade, em menor ou maior medida, e com alguns períodos de exceção, tem 
prevalecido o regime de governo democrático. A ideia de um governo democrático 
remonta à história da Grécia antiga, passando pela influência que exerceu sobre 
os romanos, que adotaram algumas de suas ideias políticas e governamentais 
durante o período republicano de Roma, após experiência traumática no final da 

3	 A	denominação	“cota	para	o	exercício	de	atividade	parlamentar	–	CEAP”	está	prevista	
no	artigo	1º,	caput,	do	Ato	da	Mesa	nº	43,	de	21	de	maio	de	2009,	da	Câmara	dos	Deputados	
(BRASIL,	2009).	Essa	verba	pública	é	muitas	vezes	referida	com	outras	denominações,	como	
verba	de	 gabinete,	 cotão,	 verba	de	 ressarcimento.	 Para	fins	desse	 artigo,	 será	utilizada	 a	
nomenclatura	“cota	parlamentar”.
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era monárquica, que perdurou entre 753 a.C. a 509 a.C.
Mas a verdadeira ascensão do regime democrático nos Estados ocidentais 

ocorreu a partir de ideias do final dos séculos XVII e XVIII e início do século XIX. 
No plano teórico, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, com a publicação de 
suas obras, influenciaram três movimentos sociais relevantes que culminariam 
na transposição das diretrizes do regime democrático do plano ideal para o plano 
prático, com a posterior fundação do Estado Democrático como o conhecemos 
hoje (DALLARI, 1998).

Esses três movimentos político-sociais foram a Revolução Inglesa, 
cuja maior expressão foi a edição do Bill of Rights4, em 1689; a Independência 
Americana, em 1776, cujo princípio democrático foi expressado na Declaração de 
Independência; e a Revolução Francesa, que resultou na criação da Declaração 
de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789 (DALLARI, 1998).

As três principais características que passam a nortear a condução do 
Estado a partir da implementação do regime de governo democrático são a 
supremacia da vontade popular, a preservação da liberdade e a igualdade de 
direitos. Durante o século XIX e na primeira metade do século XX, a principal 
preocupação da sociedade passa a ser a participação “na organização do Estado, 
na formação e na atuação do governo”, expressando sua vontade de maneira 
livre, como forma de resguardar a autonomia individual e a igualdade (DALLARI, 
1998, p. 55).

Esse momento histórico encontra-se atualmente tão arraigado, que os 
valores da liberdade e da igualdade geralmente são correlacionados; não se 
fala de um sem mencionar o outro por expressarem um “significado emotivo 
predominantemente positivo”, principalmente, na política, por constituírem algo 
muito desejado. A liberdade é um valor individual e a igualdade constitui um valor 
difuso, do homem enquanto membro da humanidade (BOBBIO, p. 11 e 13).

Considerando que na democracia é o povo que governa, surge o problema 
de natureza prática da forma como ele vai expressar sua vontade. Para solucionar 
essa questão, no Brasil, a Constituição da República de 1988, à semelhança de 
outros países, estabeleceu mecanismos de manifestação direta da soberania 
popular por meio de plebiscito, referendo e iniciativa popular (artigo 14, incisos 
I a III) e estabeleceu o princípio da representação política. Neste último caso, 
representantes do povo são eleitos por meio de voto direto e secreto, com valor 
igual para todos (artigo 14, caput), para exercerem as atividades de governo do 
Estado (BRASIL, 1988).

Com a eleição de representantes do povo para, em nome deste, exercerem 

4	 O	Bill	of	Rights	estabeleceu	o	direito	de	petição,	liberdade	de	expressão	no	Parlamento,	
liberdade	 de	 eleições,	 julgamento	 por	 júri,	 direito	 de	 portar	 armas,	 as	 legislaturas	 do	
Parlamento	e	proibiu	a	prática	de	atos	reais	fora	da	previsão	legal.	(TOMBS,	2015).
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o poder político e conduzirem as atividades do Estado, passam os eleitos a 
terem grande responsabilidade perante seus eleitores. Atuar praticando atos ou 
administrando interesses, por ato próprio, mas em nome alheio, constitui tarefa 
que exige bastante cuidado por parte do mandatário, para não se desviar de sua 
finalidade e passar a agir em benefício próprio. O desvio da finalidade pública 
constitui grave atentado ao princípio democrático.

Em conclusão de estudo desenvolvido a respeito da influência do poder 
econômico nas eleições americanas, Zephyr Teachout conceitua corrupção 
justamente como a prática de atos egoísticos no exercício de atividades públicas. 
O mandatário abusa das atribuições de seu cargo em benefício próprio, ou, utiliza 
as atividades parlamentares para obtenção de vantagens privadas. “Pessoas 
são corruptas quando o interesse privado delas sistematicamente se sobressai 
sobre o interesse e o bem públicos no exercício de cargo; quando se coloca o 
amor-próprio acima do amor ao público” (TEACHOUT, 2014, p. 276).

A fim de que o titular do cargo eletivo conheça as demandas de seus eleitores 
e, assim, mantenha-se fiel ao interesse público, é relevante que ele estabeleça 
relação de proximidade com os cidadãos. Essa comunicação entre mandatário 
e mandante, atualmente, é bastante facilitada com a expansão dos meios 
de comunicação eletrônicos e a ampliação de acesso a eles. As redes sociais 
difundidas pela internet exercem papel relevante não só na época de eleições, 
como durante o mandato. Os eleitores têm a possibilidade de manter contato 
diário com os parlamentares, de maneira direta; ou ainda, podem manifestar 
publicamente sua opinião em relação a atos praticados pelo mandatário no 
exercício do cargo, realizando controle sobre suas ações e os desencorajando a 
praticar atos que entenderem inadequados ou ilegais. 

O exercício desse tipo de controle por meios eletrônicos de amplo acesso, 
de tão comum que se tornou, ganhou até mesmo uma expressão anglo-saxônica: 
“name and shame”. Mas, apesar de os meios modernos de comunicação terem 
tornado a interlocução entre eleitor e eleito mais rápida, os membros do Poder 
Legislativo ainda mantém contato com o público pelas formas tradicionais, o que 
acontece por meio de correspondência ou, principalmente, por meio de auxiliares 
que trabalham em escritórios regionais.

Os escritórios regionais ou, como também são conhecidos, escritórios de 
apoio à atividade parlamentar, constituem gabinetes descentralizados, situados 
geralmente na região de sua base eleitoral e mantidos pelos parlamentares com 
verba pública, por meio da cota parlamentar, no caso dos membros do Poder 
Legislativo Federal.

A possibilidade de utilização de recursos públicos para a manutenção de 
escritórios regionais, custeando-se todas as despesas necessárias (locação de 
imóvel, limpeza, segurança, serviços públicos, etc.) não representa exclusividade 
da Administração Pública brasileira. Nos Estados Unidos, deputados e senadores 
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também dispõe de recursos públicos provindos do orçamento do Congresso 
americano para custear escritórios regionais.

A Members’ Representational Allowance (MRA) constitui verba pública, 
registrada no orçamento do Congresso americano, e destinada a suportar 
despesas para a manutenção dos escritórios regionais dos parlamentares. Criada 
em 1995 e primeiramente utilizada no ano de 1996, ela substituiu as diversas 
verbas que serviam para cobrir despesas específicas, adotando-se um regime 
mais flexível de destinação e com maior controle (CRS, 2019).

A MRA é utilizada para o pagamento de despesas com pessoal de apoio, 
viagens, comunicação, aluguéis, serviços de reprografia, fornecimento de 
serviços e materiais, equipamentos de escritório e serviço de transporte de 
bens. O parlamentar que faz uso da verba deve observar as regras do regulamento 
do Congresso que proíbe o pagamento de despesas pessoais ou de campanha. 
A título de exemplo, é vedado o pagamento de cartões festivos para eleitores, 
bebidas alcoólicas, brindes e bens destinados à doação (CRS, 2019).

A verba não pode ser acumulada de um ano fiscal para o outro e o valor que 
cada membro do Congresso tem direito é estabelecido com base em um montante 
fixo, acrescido de outra quantia variável, calculada a partir da distância de seu 
Estado até a capital Washington D.C. e do valor do custo de aluguel de espaço 
para escritórios na região de sua base eleitoral (CRS, 2019).

Todas as despesas que são custeadas com a MRA são trimestralmente 
publicadas pelo Congresso americano em documento denominado Statements 
of Disbursements (SOD) e divulgado no site oficial. A publicação das despesas 
também é feita em formato de dados abertos (CSV), o que permite a realização 
de análise por máquina e cruzamento de dados.

Anualmente também é publicado relatório do próprio Congresso americano 
com breve análise e comparativo das despesas, ano a ano, demonstrando sua 
evolução, possibilitando maior controle e publicidade.

3. Regime jurídico e utilização

No Brasil, cada Assembleia Legislativa Estadual possui um regime jurídico 
próprio de cota parlamentar, abrangendo determinadas despesas, realizando ou 
não o pagamento de diárias e conferindo maior ou menor grau de publicidade 
aos gastos ressarcidos com dinheiro público. Em razão dessa diversidade, o 
presente texto adota como paradigma para análise a cota parlamentar instituída 
pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, porque ambas as instituições 
adotam boas práticas de transparência.

Na Câmara dos Deputados, a cota parlamentar encontra-se atualmente 
regulamentada pelo Ato da Mesa nº 43, de 21 de maio de 2009 (BRASIL, 2009), 
com diversas alterações introduzidas por outros atos de mesma natureza. Sua 
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criação veio a substituir as anteriores verbas de natureza indenizatória, que se 
destinavam ao custeio de alguns tipos de despesas, sendo que a mais antiga 
encontrada é a de custeio de serviços de transporte aéreo, regulamentada pelo 
Ato da Mesa nº 4, de 11 de novembro de 1971 (BRASIL, 1971).

A cota parlamentar da Câmara dos Deputados pode ser utilizada para 
custear as seguintes despesas: passagens aéreas; telefonia; serviços postais; 
manutenção de escritórios de apoio à atividade parlamentar, compreendendo 
locação de imóveis, pagamento de taxa de condomínio, IPTU, seguro contra 
incêndio, energia elétrica, água e esgoto, locação de móveis e equipamentos, 
material de expediente e suprimentos de informática, acesso à internet, 
assinatura de TV a cabo, locação ou aquisição de licença de uso de software 
e assinatura de publicações; alimentação; hospedagem; despesas com 
locomoção; combustíveis e lubrificantes; serviços de segurança; serviços de 
consultorias e trabalhos técnicos, para fins de apoio ao exercício do mandato 
parlamentar; divulgação da atividade parlamentar; participação do parlamentar 
em cursos, palestras, seminários, etc.; e complementação de auxílio-moradia.

No Senado Federal, a cota parlamentar está prevista nos Atos da Comissão 
Diretora nº 3/2003, 5/2009 e 9/2011 e, sumariamente, consiste no custeio das 
mesmas espécies de despesas que podem ser arcadas pela cota parlamentar da 
Câmara dos Deputados (BRASIL, 2003, 2009b, 2011b).

Tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, a cota 
parlamentar possui uma série de restrições, basicamente proibindo-se o uso da 
verba pública para custear despesas de natureza pessoal ou de caráter eleitoral. 
Além disso, há ampla divulgação de informações sobre as despesas custeadas 
com a verba, inclusive, em formato de dados abertos, permitindo-se leitura por 
máquina e realização de análise automática.

Como mencionado na introdução, a utilização de verba pública para o custeio 
das despesas no exercício de atividade parlamentar é objeto de discussão e, 
frequentemente, de destaques (em geral, negativos) em jornais e outros meios 
de comunicação. Deveras, em país em que o combate à corrupção ainda vem se 
consolidando e somente virou uma das principais pautas da sociedade após a 
deflagração da denominada “Operação Lava Jato”, o desvio de recursos públicos 
é recorrente.

A fim de coibir não só o desperdício de dinheiro público e eventuais desvios, 
a ampliação da transparência na gestão pública, em todas as funções (Executivo, 
Legislativo e Judiciário) é fundamental. No caso do Poder Legislativo, em que há a 
peculiaridade de custeio de despesas para o exercício de atividade, essa medida 
é ainda mais importante, para se coibir não só enriquecimento ilícito de agente 
público no exercício de mandato, mas, principalmente, práticas clientelistas, 
com a troca de favores privados, custeados por recursos públicos.

Recursos públicos disponíveis para o custeio de atividade parlamentar 
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podem ser bem utilizados, na medida que servem para aproximar o deputado ou 
senador de seus eleitores, para que assim exerçam seus mandatos em prol do 
interesse público e da sociedade. Mas, por razões sociais e históricas, ainda há 
grande dificuldade no Brasil em se separar o público do privado e se compreender 
o papel do cargo público.

As deturpadas relações de poder estabelecidas entre o período colonial 
e a metade do século XX, como o “coronelismo”, estão ainda bastante vivas em 
várias regiões do país. Esse fenômeno brasileiro é “resultado da superposição 
de formas desenvolvidas do regime representativo a uma estrutura econômica e 
social inadequada” (LEAL, 2012, p. 23). O poder privado (leia-se, poder decorrente 
da ausência de Estado), de origem colonial, que muito tempo prevaleceu nas 
relações públicas, adaptou-se aos tempos modernos de eleição de representantes 
políticos. O privatismo das relações coloniais é paradoxalmente alimentado pelo 
poder público, na medida em que mandatários se aproveitam do cargo e de suas 
vantagens, inclusive, financeiras, para cultivar “o mandonismo, o filhotismo, o 
falseamento do voto, a desorganização dos serviços públicos locais” (LEAL, 2012, 
p. 23).

Além disso, abusam do exercício do cargo que deveria inspirar respeito, 
para criar relação de aproximação e troca de favores. “A manifestação normal 
do respeito em outros povos tem aqui sua réplica, em regra geral, no desejo de 
estabelecer intimidade” (BUARQUE DE HOLANDA, 1995, p. 148).

Não raramente se tem notícia de utilização de servidores públicos 
comissionados subordinados a políticos, que, por sua vez, utilizam-se de verbas 
oriundas da cota parlamentar para custear práticas de clientelismo, como 
transporte de pacientes para hospitais, administração de esquemas de “fura-
fila” do SUS e distribuição de combustível em época de eleições, entre outras 
práticas.

As verbas que constituem a cota parlamentar devem ser utilizadas, portanto, 
de maneira responsável e nada mais eficiente para realizar esse controle do que a 
mais ampla transparência desse tipo de despesa pública, para fins de fiscalização 
por parte dos eleitores.

4. Transparência e controle social

O Poder Legislativo, em qualquer das esferas federativas a que esteja 
vinculado, está abrangido no conceito de Administração Pública e, como tal, 
sujeita-se ao regime jurídico inerente a esta, cuja conformação foi objeto de 
proteção e disciplina pelo legislador constituinte. 

Isso significa dizer que a atividade legislativa – aqui incluídas as suas 
funções típicas e atípicas, de modo a abarcar, especialmente, as relacionadas 
à administração de seus agentes, bens e estruturas – deve guardar observância 
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a prerrogativas e limitações próprias desse regime jurídico e que são aplicáveis 
a todos os órgãos e entidades públicas. Entre elas, o dever de transparência e 
sujeição de seus atos a controle interno e externo.

O dever de transparência tem relação direta com a forma republicana 
de governo e o regime democrático, pois, em uma estrutura política de poder 
concebida para erigir o interesse coletivo acima da pretensão do particular 
e de grupos determinados, cujo Estado é soberano e seus governantes, 
eleitos mediante participação popular, são passageiros, é inconcebível que as 
condutas e os atos praticados por seus agentes públicos ocorra de maneira 
obscura ou sigilosa, sem que sejam amplamente divulgados e conhecidos pelos 
administrados, para permitir o exercício do controle social.

É no âmbito deste mecanismo de publicização dos atos da Administração 
Pública e de sua fiscalização diretamente por segmentos da sociedade 
organizada, e não apenas por órgãos de controle vinculados ao próprio Estado, 
que surge a ideia contemporânea de accountability. 

A accountability, em seu sentido amplo, pode ser compreendida como 
um conceito relacional que envolve, de um lado, a disponibilização de meios, 
dados e informações pelo Poder Público e também a criação de procedimentos 
que permitam a participação de integrantes da sociedade na ação política e no 
controle de seus resultados e, de outro lado, estímulos para a transformação 
da postura passiva do cidadão quanto ao controle em ativa (CLÈVE; FRANZONI, 
2013).

No Brasil, o dever de transparência da Administração Pública ganha 
relevo quando a Constituição da República (BRASIL, 1998) passa a consagrar a 
publicidade como um dos princípios norteadores da atuação dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (artigo 37, caput). O 
texto constitucional também assinalou a importância do tema ao estabelecer 
que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no 
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado (artigo 5º, inciso XXXIII). 
Por meio da Emenda Constitucional n.º 19, de 1998, ainda registrou a necessidade 
de se instituir lei para disciplinar as formas de participação do usuário na 
Administração Pública Direta e Indireta (artigo 37, § 3º).

O desejo do legislador constituinte, porém, andou a passos lentos, 
notadamente até a edição da Lei de Acesso à Informação, a Lei n.º 12.527/2011 
(BRASIL, 2011). E identifica-se ao menos três fatores para tanto: o período de 
ajustes e conformação dos órgãos da Administração Pública ao novo panorama 
jurídico iniciado após a redemocratização do país; o alto grau de abstração 
atribuído ao princípio da publicidade; e a inércia do Congresso Nacional em 
aprovar lei regulamentando, conforme o mandamento constitucional, o direito 
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de acesso à informação e a participação do usuário na Administração Pública.
A partir da Lei de Acesso à Informação, a observância da publicidade 

como preceito geral e do sigilo como exceção; a divulgação de informações 
de interesse público, independentemente de solicitações; a utilização de 
meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação; o fomento 
ao desenvolvimento da cultura de transparência na Administração Pública; 
e o desenvolvimento do controle social da Administração Pública tornam-se 
diretrizes positivadas a que se subordinam os órgãos públicos integrantes da 
Administração Direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes 
de Contas, e Judiciário e do Ministério Público; as autarquias, as fundações 
públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais 
entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios; e, no que couber, as entidades privadas sem fins lucrativos 
que recebam, para realização de ações de interesse público, recursos públicos 
diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de 
gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos 
congêneres (BRASIL, 2011).

Esse novo panorama jurídico, que tem fomentado a criação, expansão 
e consolidação de uma cultura de transparência pública no país, assim como 
incentivado a prática de um controle social até então inexpressivo fora dos 
períodos eleitorais, e cuja perspectiva ainda é de crescimento para os próximos 
anos, tem impactado diretamente a atividade parlamentar, sobretudo no que 
toca à prestação de contas dos gastos públicos relacionados ao uso da cota 
parlamentar e manutenção dos escritórios de representação.

E nem poderia ser diferente, na medida em que o parlamentar, em decorrência 
da natureza política da atividade que exerce e da estrutura administrativa que 
lhe é concedida para o desempenho dessa função, cotidianamente se torna o 
foco do trabalho investigativo da imprensa e da atenção de seus eleitores ou de 
cidadãos de sua base territorial. Com efeito, sendo-lhe conferido mandato por 
força da vontade popular e recursos públicos bastante expressivos para esse 
mister, inclusive para manutenção de funcionários extramuros ao parlamento, é 
natural que o agente político desperte maior interesse da sociedade em relação 
ao dispêndio de recursos públicos.

Especificamente em relação aos escritórios de representação parlamentar, 
a ampla divulgação dos gastos públicos decorrentes de sua manutenção – 
os quais incluem ao menos o aluguel de imóvel na base eleitoral, contratação 
de serviços, compra de material de escritório e pagamento de servidores 
comissionados que exercem suas funções fora do parlamento –, ocorre por força 
do artigo 8º da Lei de Acesso à Informação, o qual imputa ao Poder Legislativo, 
assim como aos demais órgãos da Administração Pública, o dever de promover, 
independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no 
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âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por 
eles produzidas ou custodiadas, incluídos o registro da estrutura organizacional, 
endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento 
ao público; os registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos 
financeiros; e o registros das despesas (BRASIL, 2011).

A divulgação de que trata a lei é obrigatória em sítios oficiais da rede 
mundial de computadores (internet) e, dentre outros requisitos, deve conter 
ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma 
objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão; possibilitar 
a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e 
não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das 
informações; possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em 
formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina; e manter atualizadas as 
informações disponíveis para acesso.

O respeito a esses requisitos legais pela atividade parlamentar, os quais 
versam sobre a linguagem e a forma de disponibilização técnica das informações 
de interesse coletivo ou geral por ela produzida ou custodiada, permite não 
apenas melhor possibilidade de compreensão da prestação de contas pelo 
cidadão leigo, mas também seu maior alcance e efetividade em termos de 
fiscalização e controle social, pois autoriza a captação dos dados abertos por 
sistemas automatizados de busca e análise. 

Foi esse cenário técnico que possibilitou, por exemplo, a criação da 
“Operação Serenata de Amor”, projeto da sociedade civil organizada, que se 
utiliza de ciência de dados com o objetivo de fiscalizar gastos públicos e tornar a 
informação acessível a qualquer pessoa. A partir dessa iniciativa, desenvolveu-se 
um sistema de inteligência artificial capaz de ler os dados abertos da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal, para identificar despesas suspeitas e incentivar 
a população a questionar os parlamentares, por intermédio das redes sociais.

A adequada disponibilização dos dados pelo Poder Legislativo, mediante 
acesso facilitado e linguagem simplificada ao cidadão, é pressuposto para 
que o dever de transparência seja de fato cumprido. A mera divulgação das 
informações de interesse coletivo ou geral na rede mundial de computadores 
não é suficiente para esse fim. Na medida em que a publicidade dos atos 
governamentais possibilita a crítica e a fiscalização destes e, em consequência, 
promove a moralidade administrativa, dissuadindo os agentes públicos de 
práticas corruptas e autoritárias (CUNHA FILHO, 2014), é imprescindível que 
os destinatários da publicação possam ter razoável compreensão quanto ao 
seu conteúdo, a fim de exercer seu juízo de valoração e, a partir daí, adotar as 
eventuais providências pertinentes no âmbito de sua cidadania.

A transparência também possibilita o aperfeiçoamento de condutas 
administrativas e a melhoria dos mecanismos de controle da própria 
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Administração Pública, a partir da provocação do controle social. Foi o que 
aconteceu no “escândalo da tapioca”, em que então Ministro do Esporte, Orlando 
Silva, utilizou o cartão corporativo vinculado a sua pasta para adquirir uma tapioca 
em Brasília, pelo valor de R$ 8,30; ou no caso da ex-Ministra da Igualdade Racial, 
Matilde Ribeiro, que realizou compras em um free-shop. Após a exposição dessas 
situações ao público, os gastos com cartão corporativo, que vinham crescendo 
sistematicamente, sofreram redução (DAMÉ; JUNGBLUT, 2011).

Sob o prisma da jurisprudência, é interessante verificar que, em alguns 
casos, mesmo sob a vigência da Lei de Acesso à Informação, a atividade 
parlamentar ainda resiste em divulgar seus gastos e autorizar o acesso a 
informações de interesse coletivo, valendo-se, para tanto, da invocação do 
princípio da inviolabilidade da intimidade, fundamento, porém, que tem sido 
afastado pelo Poder Judiciário.

O Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar mandado de segurança 
impetrado contra ato do Diretor-Geral do Senado Federal, que, em cumprimento 
de ordem do Presidente daquela Casa, indeferiu pedido de veículo de 
comunicação para acesso aos comprovantes apresentados pelos Senadores 
para recebimento de verba indenizatória, no período de setembro a dezembro de 
2008, assentou o entendimento de que “a regra geral num Estado Republicano 
é a da total transparência no acesso a documentos públicos, sendo o sigilo a 
exceção”. Julgou, por conseguinte, que “as verbas indenizatórias para exercício 
da atividade parlamentar têm natureza pública, não havendo razões de segurança 
ou de intimidade que justifiquem genericamente seu caráter sigiloso”. O Ministro 
Relator, Roberto Barroso, ainda consignou em seu voto não ser “pertinente que 
se invoque a intimidade, de forma genérica, para restringir a transparência 
quanto ao emprego de verbas públicas exclusivamente relacionadas ao exercício 
da função parlamentar” (BRASIL, 2015 b).

Em julgamento anterior, desta vez envolvendo a negativa da Assembleia 
Legislativa do Rio de Janeiro em prestar informações a respeito das viagens 
de seus parlamentares custeadas com verbas públicas, a Corte Constitucional 
reconheceu o acesso à informação pública como direito fundamental e afirmou 
que as informações de interesse coletivo devem se submeter à divulgação oficial 
de forma ampla e irrestrita, ressalvadas apenas as hipóteses constitucionalmente 
previstas de sigilo (BRASIL, 2015a).

Outra importante decisão do STF sobre a publicização de dados da 
Administração Pública, embora não envolvendo diretamente caso advindo 
do Poder Legislativo, versou sobre a possibilidade de divulgação nominal da 
remuneração dos agentes públicos. O tema teve a repercussão geral admitida 
(Tema 483) e ensejou o reconhecimento da seguinte orientação: “É legítima a 
publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, 
dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e 
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vantagens pecuniárias” (BRASIL, 2015c).
Levadas em conta essas premissas, é possível afirmar que, em relação 

aos escritórios de representação parlamentar, o dever de transparência deve 
necessariamente abarcar: 

(i) a publicação periódica e atualizada dos respectivos gastos na internet; 
(ii) a garantia de acesso automatizado dessas informações por sistemas 

externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina; 
(iii) a disponibilização dos dados em linguagem simples, que permita a 

compreensão pelo cidadão; 
(iv) a indicação do endereço e telefone dos escritórios, assim como dos 

horários de atendimento à população; 
(v) o registro individualizado das despesas de manutenção dos escritórios, 

incluídos o pagamento de aluguel, a compra de materiais de insumo e a 
contratação de serviços; 

(vi) a identificação do dia e local em que a despesa foi contraída, do correlato 
locador, fornecedor ou prestador do serviço (nome completo e CPF ou CNPJ), 
além da justificativa para sua execução; 

(vii) a disponibilização da relação nominal de servidores lotados no escritório, 
cargo desempenhado e valor detalhado da remuneração.

5. Controle da Administração Pública e improbidade 
administrativa

O controle da Administração Pública compreende a fiscalização exercida 
pelo Poder Público ou pelo cidadão quanto à atuação dos diversos órgãos da 
Administração Direta ou indireta, de qualquer esfera federativa ou de qualquer 
dos Poderes (MARTINS, 2010). Em sua acepção ampla, pode ser entendido 
como a verificação de conformidade da atuação da Administração Pública a 
determinados parâmetros, independentemente de o controlador adotar medida 
que afete, do ponto de vista jurídico, a decisão ou o agente (MEDAUAR, 2014).

O regime jurídico aplicável à atividade parlamentar, como já referido, 
sujeita seus atos a mecanismos de controle interno e externo, abrangendo, 
evidentemente, as ações desempenhadas nos escritórios de representação 
parlamentar, uma vez que essas unidades descentralizadas da atuação dos 
agentes políticos são custeadas integralmente com verbas públicas. 

Em linhas gerais, o controle interno nesta hipótese é exercido por sistema 
instituído pelo próprio Poder Legislativo, em decorrência de sua autonomia 
administrativa e financeira, e em desdobramento à autotutela que lhe é inerente. 
De acordo com o artigo 74 da Constituição da República (BRASIL, 1988), incumbe 
ao controle interno avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, 
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a execução dos programas de governo e dos orçamentos; comprovar a legalidade 
e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial nos órgãos e entidades submetidas ao seu crivo; exercer 
o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e 
haveres; e apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Já o controle externo do Legislativo – que, por excelência, exerce essa 
função constitucional em relação às entidades da Administração Pública Direta 
e Indireta –, recai precipuamente sobre o Tribunal de Contas, sem prejuízo dos 
atos de controle que possam ser identificados na atuação dos Poderes Executivo 
e Judiciário. Isso em virtude das atividades de fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial atribuídas ao órgão pelos artigos 70 e 71 
da Constituição da República (BRASIL, 1988). 

O Ministério Público também pode exercer esse papel, por ser-lhe conferida 
a missão institucional de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
serviços de relevância pública aos direitos assegurados constitucionalmente, 
bem como defender a ordem jurídica e proteger o patrimônio público e social, 
conforme dispõem os artigos 127 e 129 da Constituição da República (BRASIL, 
1988). Vale-se, para tanto, da possibilidade de instauração de inquérito 
civil, manejo de notificações e requisições, expedição de recomendações 
administrativas, celebração de compromissos de ajustamentos de conduta e 
propositura de ações civis públicas5.

O controle (interno e externo) incidente sobre os escritórios de representação 
parlamentar não apenas se mostra obrigatório e necessário sob o aspecto da 
eficiente fiscalização que deve incidir nas entidades e agentes componentes 
da Administração Pública, como precisa ser ponto de especial atenção nas 
atividades de controladoria, porque usualmente o dispêndio de recursos 
públicos para a manutenção dessas unidades descentralizadas de atuação dos 
agentes políticos – que envolvem ao menos a locação do espaço físico, a eventual 
contratação de serviços e a compra permanente de materiais de insumo – se dá 
de modo procedimental sui generis. 

A regra vigente na Administração Pública é a de que obras, serviços, 
compras e alienações sejam contratados mediante licitação que assegure 
igualdade de condições, propiciando a escolha da melhor proposta, na forma 
do artigo 37, inciso XXI, da Constituição da República (BRASIL, 1988). Contudo, a 
praxe experimentada pelo Congresso Nacional e pelas Assembleias Legislativas 
dos Estados é autorizar que as contratações dessa natureza, quando necessárias 
à manutenção dos escritórios de representação, ocorra de forma direta, sem 

5	 A	doutrina	 tradicional	 costuma	 citar	 apenas	 a	 ação	 civil	 pública	 como	mecanismo	
de	controle	associado	ao	Ministério	Público,	omitindo	importantes	ferramentas	de	atuação	
extrajudicial	do	órgão.	A	propósito:	MELLO,		2011,	p.	972-973;	GASPARINI,	2005,	p.	848-850.
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que o agente político precise se sujeitar às normas procedimentais da Lei de 
Licitações, o que implica a desnecessidade de promover ampla concorrência 
para a escolha do fornecedor ou prestador do serviço.

A regulamentação desse modelo excepcional de gestão geralmente se 
dá mediante ato normativo da respectiva Casa Legislativa, o qual assegura ao 
parlamentar a concessão de verba específica e periódica para custeio de sua 
unidade descentralizada, possibilitando-lhe executar uma série de gastos 
públicos de forma bastante simplificada, conforme suas necessidades e 
interesses, sujeita apenas à posterior prestação de contas.

É evidente que tal sistema de execução de despesa pública acaba 
afrouxando os mecanismos de controle relacionados à contratação de serviços e 
mercadorias, assim como a fase seguinte de sua fiscalização pelo Poder Público. 
Dessa forma, permite-se que as aquisições realizadas pelos escritórios de 
representação parlamentar nem sempre sejam pautadas pela estrita observância 
da isonomia, impessoalidade e economicidade. É o caso do material de insumo 
para as atividades administrativas do escritório, que poderia ser adquirido por 
intermédio de licitação para todas as unidades descentralizadas, mas acaba 
sendo comprado de forma individual, certamente a um custo superior àquele 
que seria obtido na compra global. 

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que frustrar a 
licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente configura ato de 
improbidade que causa prejuízo ao erário, ainda que esse prejuízo não possa 
ser quantificado. Nas hipóteses do artigo 10, inciso VIII, da Lei de Improbidade 
Administrativa, ao menos antes das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, 
compreendia-se o prejuízo como presumido (in re ipsa), pela impossibilidade de 
contratação da melhor proposta. A matéria atualmente está afetada ao rito dos 
recursos repetitivos (Tema 1.096) e aguarda julgamento pela Primeira Seção da 
Corte.

A prerrogativa de contratação direta também enseja delegação na 
exclusividade da ordenação da despesa, fazendo com que cada escritório 
de representação parlamentar execute parcela do orçamento estatal de 
maneira autônoma, sem a prévia chancela da autoridade administrativa central 
responsável pelas contratações do Poder Legislativo. Reflexo disso, como visto 
no exemplo anterior sobre a compra de material de insumo, é o óbice criado 
para que os recursos sejam administrados de maneira global, dificultando o 
planejamento fiscal. Lembre-se, nesse aspecto, que o artigo 1º, § 1º, da Lei 
de Responsabilidade Fiscal, adverte que a responsabilidade na gestão fiscal 
pressupõe a ação planejada e transparente da Administração Pública (BRASIL, 
2000).

A ordenação da despesa costuma ainda envolver gastos com publicidade 
nessas unidades de atuação. A introdução de elementos de promoção pessoal na 
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publicidade oficial de divulgação de atividades parlamentares pode representar 
violação do artigo 37, § 1º, da Constituição da República (BRASIL, 1988) com a 
possível caracterização de ato de improbidade administrativa previsto na Lei 
8.429/1992 (BRASIL, 1992), na modalidade enriquecimento ilícito (artigo 9º, 
caput e incisos IV e XII) do parlamentar que realizou a divulgação e requereu o 
ressarcimento da despesa e na modalidade de dano ao erário (artigo 10, caput e 
inciso XII,) do parlamentar que aprovou o ressarcimento.

Cabe nesta hipótese se recordar da orientação do STJ destacada no 
julgamento do Agravo em Recurso Especial nº 1.777.909 quanto à tipificação de ato 
de improbidade administrativa na conduta do agente público que atrela imagem 
sua à propaganda institucional: “Não constitui erro escusável ou irregularidade 
tolerável olvidar princípio constitucional da magnitude da impessoalidade e a 
vedação contida no art. 37, § 1º, da Constituição da República” (BRASIL, 2021).

Para além das questões afetas às contratações de bens e serviços, o 
controle dos escritórios de representação também ganha relevância quando o 
enfoque é o quadro de pessoal lotado na respectiva unidade.

Como regra, o trabalho nesses locais é desempenhado apenas por servidores 
comissionados, que exercem função de assessoria do parlamentar perante a 
sua comunidade e base eleitoral. Esses agentes geralmente não se sujeitam a 
registro de controle de jornada, sob o fundamento de estarem à disposição do 
agente político em tempo integral e desempenharem atribuições que demandam 
diligências externas, tais como o atendimento de eleitores e comparecimento a 
reuniões e encontros de interesse legislativo.

Quando aliadas à ausência de qualquer espécie de controle, essas 
circunstâncias podem propiciar, conforme demonstra a casuística vivenciada 
sobre o tema, burla à carga horária prevista para o exercício do cargo e mesmo o 
desempenho concomitante de outra atividade profissional, implicando a possível 
caracterização de enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário, que se amoldam 
aos tipos da Lei de Improbidade Administrativa.

Por essa razão, é imprescindível que, a exemplo do que ocorre com os 
servidores efetivos, o desempenho dos cargos comissionados nestes casos 
tenha a carga horária regulamentada e publicizada, e se possibilite o controle de 
seu cumprimento (inclusive pela sociedade), como corolários lógicos do dever de 
transparência e do princípio da eficiência administrativa. A dispensa do registro 
de controle de frequência deve ser a exceção, e não a regra.

Mesmo para os casos em que são realizadas atividades externas, não se 
está diante da inviabilidade absoluta de registro e acompanhamento da jornada 
de trabalho, seja pela possibilidade de apresentação de justificativa e ajuste do 
registro para as ausências pontuais ou esporádicas, seja pela possibilidade de 
se implementar formas alternativas ao controle tradicional de ponto para os 
casos de afastamento frequente, mormente diante da evolução constante das 
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ferramentas tecnológicas disponíveis para essa finalidade.
O registro e cumprimento da jornada de trabalho do cargo público, em 

verdade, não se dá apenas para conhecimento e fiscalização da chefia imediata, 
mas também para aferição dos órgãos de controle interno e externo e, sobretudo, 
para o controle social, que, em última análise, é o destinatário final dos serviços 
prestados por todo o servidor e, nessa condição, pode e deve exigir pontualidade 
e assiduidade.

6. Considerações Finais

Os escritórios de representação parlamentar consubstanciam tradição da 
estrutura político-administrativa do país, acolhida pelo Congresso Nacional e 
pelas Assembleias Legislativas dos Estados, como reflexo da grande extensão 
territorial da federação e da necessidade de o detentor de cargo eletivo estar 
próximo de sua comunidade, para conhecer melhor as demandas de seus eleitores 
e em tese assegurar, assim, a preservação do interesse público no exercício de 
suas funções perante o Poder Legislativo.

Esse modelo de atuação implica descentralização da atividade parlamentar, 
com a implementação de espaços situados geralmente na região da base eleitoral 
dos agentes políticos, os quais são mantidos por meio da cota parlamentar, como 
no caso dos membros do Poder Legislativo Federal. E, como são unidades de 
atuação política custeadas com recursos públicos, sujeitam-se evidentemente 
ao dever de transparência, mecanismos de controle interno e externo da 
Administração Pública, e de responsabilização de seus agentes pela prática de 
ilícitos que configurem atos de improbidade administrativa.

Diante dos contornos instituídos para o funcionamento dos escritórios 
de representação parlamentar na tradição político-administrativa brasileira, é 
necessária especial atenção do controle social e dos órgãos de controladoria 
da Administração Pública, porque o sistema atual de execução de despesa 
dessas unidades permite a inobservância das regras procedimentais da Lei de 
Licitações e a delegação na ordenação de gastos públicos, o que possibilita, 
por conseguinte, risco de violação aos princípios da isonomia, impessoalidade e 
economicidade, além de óbices ao planejamento fiscal. 

Por essa razão, os escritórios de representação parlamentar devem ter seus 
gastos publicados de forma periódica e atualizada na internet, em linguagem 
simples e com a garantia de acesso automatizado dessas informações por 
sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina, 
abarcando entre outras informações o registro individualizado das despesas de 
manutenção, incluídos o eventual pagamento de aluguel, a compra de materiais 
de insumo e a contratação de serviços, sem prejuízo da disponibilização da 
relação nominal de servidores lotados no escritório, cargo desempenhado e 
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valor detalhado da remuneração.
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A CONTROVERTIDA QUESTÃO DA (IR) RETROATIVIDADE DA LEI 
Nº 14�230/2021, EM ESPECIAL NAS DECISÕES COM TRÂNSITO EM 

JULGADO, EM QUE HOUVE A SUPRESSÃO LEGAL DE SANÇÕES 
REFERENTES A PERDA DA FUNÇÃO E SUSPENSÃO DOS DIREITOS 

POLÍTICOS�

J. S. Fagundes Cunha1

Poliana Maria Cremasco Fagundes Cunha2

O ministro da Justiça à época, Jarbas Passarinho, assim 
expôs: “Sabendo Vossa Excelência que uma das maiores 
mazelas que, infelizmente, ainda afligem o País, é a prática 
desenfreada e impune de atos de corrupção, no trato com 
os dinheiros públicos, e que a sua repressão, para ser 
legítima, depende de procedimento legal adequado — o 
devido processo legal — impõe-se criar meios próprios à 
consecução daquele objetivo sem, no entanto, suprimir as 
garantias constitucionais pertinentes, caracterizadoras 
do estado de Direito.”

Introdução

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou 
a suspensão do processamento dos Recursos Especiais nos quais suscitada 
a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade 
Administrativa, em razão da repercussão geral reconhecida. 

Em sua decisão, o ministro Alexandre de Moraes escreveu que “não obstante, 
simples pesquisa na base de dados do Superior Tribunal de Justiça revela que 
proliferam os pedidos de aplicação da Lei 14.230/2021 em processos na fase de 
Recurso Especial, já remetidos ao Tribunal da Cidadania pelos Tribunais de origem”.

Ele completa, afirmando que, “assim, considerando que tais pleitos têm 
como fundamentos a controvérsia reconhecida na repercussão geral por essa 
Suprema Corte, recomenda-se, também, o sobrestamento dos processos em que 
tenha havido tal postulação, com a finalidade de prevenir juízos conflitantes”.

1	 Desembargador	do	TJPR.	Mestre	em	Direito	pela	PUCSP	–	Doutor	em	Direito	pela	
UFPR.	Pós-Doutorado	pelo	Centro	de	Estudos	Sociais	da	Universidade	de	Lisboa.

2	 Juíza	de	Direito	do	TJPR.	Mestre	em	Direito	pela	PUCPR.



260

Na decisão do Plenário do STF o relator ministro Alexandre de Moraes 
esclarece que “com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão 
e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não 
interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide”.

O ministro acrescenta que “por essas razões, manifesto-me pelo 
reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional, para definição 
de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, 
em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a 
configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e 
(II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente”.

Ademais, uma das problemáticas que também se infere em razão da entrada 
em vigor da Lei nº 14.230/2021, é a supressão de sanções referentes a perda da 
função e suspensão dos direitos políticos, quando a prática de ato ímprobo viole 
ao tipo referente aos princípios da administração pública.

Aqui avulta relevante controvérsia e problema a ser enfrentado pela doutrina 
e nossos tribunais. A supressão da referida sanção implicaria em automática 
retroatividade, inclusive apta a atingir condenações por ato de improbidade as 
quais já incidiram o manto da coisa julgada material?

1. Estudo de caso

Em estudo de caso, trazemos condenação por ato de improbidade 
administrativa, em face, dentre outros, de um ex-prefeito municipal.

Em apertada síntese, à época prefeito e virtual candidato à reeleição, veiculou 
informativo publicitário com informações enganosas a respeito da conclusão de 
obras públicas para ligação entre bairros, com a intenção de promoção pessoal – 
obras que não foram concretizadas.

Consta, ainda, que além da confecção de material publicitário para 
divulgação de obras inacabadas, com intuito único de autopromoção do gestor 
público, foram identificadas irregularidades no curso do procedimento licitatório 
de contratação da pessoa jurídica responsável pela propaganda.

Em sede de apelação, a 5ª Câmara Cível do eg. TJPR.,  ainda sob a égide da 
norma anterior, entendeu pela violação aos princípios da administração pública, 
aplicando as seguintes sanções:  

“Ante o exposto, dou parcialmente provimento ao recurso 
do Ministério Público para condenar o réu/apelado, nas 
penas do inciso II do art. 12, quais sejam suspensão de 
direitos políticos por 3 (três) anos; multa civil de 3 (três) 
vezes o valor da remuneração percebida pelo ex-prefeito, 
em virtude do cometimento de ato de improbidade 
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administrativa descritos no art. 11 caput e incisos I e IV da 
Lei 8.429/92, ante a violação dos princípios da publicidade 
em certame licitatório, e violação do princípio da 
moralidade e impessoalidade ao se utilizar de propaganda 
oficial para autopromoção;”

Rejeitados os embargos de declaração, os autos foram remetidos ao 
Superior Tribunal de Justiça e, depois de percorrida toda a cadeia recursal à 
disposição do acusado no âmbito do STJ, certificou-se o trânsito em julgado da 
condenação no dia 05.8.2020.

Ocorre que, em sede de execução definitiva do julgado, foi segregada 
através de impugnação ao cumprimento de sentença, a questão de que se com 
advento da nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 14.230/2021), 
a condenação pode e merece ser revista. 

Veja-se, se a condenação se deu com base no que dispunha o art. 11, caput 
e incisos I e IV, da Lei nº 8.429/92, e a nova redação do art. 12, inc. III, extinguiu 
a possibilidade de aplicação da pena de suspensão dos direitos políticos às 
condutas previstas art. 11, abriu-se a discussão quanto à possibilidade de revisão 
ao acórdão prolatado, circunscrevendo-se à sanção apenas ao pagamento de 
multa civil, como autoriza a nova lei, nos casos de menor ofensa aos bens jurídicos 
tutelados pela norma.

A alegação para sustentar a retroatividade, contrariando os princípios 
do tempus regit actum, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa 
julgada, é o disposto no § 4º do artigo 1º da Lei nº 8.429/1992-2021: “aplicam-se 
ao sistema da improbidade disciplinado nesta lei os princípios constitucionais do 
direito administrativo sancionador”.

Sustenta-se a tese de que em matéria de Direito Administrativo Sancionador, 
devem ser aplicados os princípios inerentes ao Direito Penal, sobretudo no que 
diz respeito à retroatividade da lei mais benéfica ao condenado.

Afora a questão quanto a qual instrumento processual seria o apto a se 
deduzir a referida pretensão, o que não será objeto do presente trabalho, cinge-
se a questão quanto à possibilidade da nova lei produzir efeitos pretéritos 
desconstituindo o manto da coisa julgada material.

2. Direito Penal versus Direito Administrativo Sancionador

A nova Lei nº 14.230/2021 entrou em vigor na data de sua publicação e, dentre 
as principais alterações, elencam-se: a exigência de dolo específico (vontade 
livre e consciente) para que os agentes públicos sejam responsabilizados, não 
bastando a voluntariedade ou o mero exercício da função pública; a supressão 
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de condutas anteriormente tipificadas como atos de improbidade; a adoção de 
um rol taxativo de condutas; e o escalonamento de punições (em casos de menor 
ofensa, a pena poderá ser limitada à aplicação da multa, de forma isolada).

No que diz respeito ao período de vigência e à aplicabilidade das novas leis 
no País, estabelece o art. 6º, caput, da Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro:

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, 
respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a 
coisa julgada. 

Da leitura da LINDB, infere-se que as leis começam a vigorar em todo o 
território nacional, produzindo efeitos imediatos e gerais, uma vez superado seu 
período de vacância, se houver (art. 1º, caput), e terão vigência até que outra lei 
as modifiquem ou revoguem – LINDB, art. 2º.

Devem respeitar, todavia, atos jurídicos perfeitos; direitos adquiridos e a 
coisa julgada.

De se ressaltar a seguir a garantia constitucional à segurança jurídica, da 
prevalência da coisa julgada e da impossibilidade de aplicação do art. 5º, inc. XL, 
da CF/88 à nova Lei de Improbidade Administrativa.

Dispõe o inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal que “a lei não 
prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

Com o advento da Constituição Federal de 1988, tem-se início a chamada 
constitucionalização do processo civil brasileiro, a partir da qual o legislador 
constituinte revelou significativa preocupação, do ponto de vista processual, com 
a segurança das relações jurídicas postas sob apreciação do Poder Judiciário.

Um dos mecanismos pelos quais a Carta Magna busca proteger a segurança 
das relações jurídicas é fazendo constar do rol dos direitos e garantias 
fundamentais justa e precisamente a coisa julgada. 

A doutrina cuida de explicar a maneira pela qual a coisa julgada está 
intrinsecamente relacionada à segurança jurídica. 

Segundo Marinoni; Arenhart e Mitidiero:

A Constituição refere que a lei não prejudicará a 
coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF). Ao dizê-
lo, expressamente se optou por densificar o princípio 
constitucional da segurança jurídica mediante a 
instituição de uma regra de proteção à coisa julgada. Por 
expressa determinação constitucional, portanto, a coisa 
julgada integra o núcleo duro do direito fundamental à 
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segurança jurídica no processo.3

A conclusão a que se chega da leitura dos dispositivos acima é a de que, no 
intuito de se preservar e de se garantir a segurança jurídica, somente em casos 
absolutamente excepcionais, previstos de forma expressa na Constituição 
Federal, é que se poderá relativizar a coisa julgada para aplicar sobre um 
determinado litígio as disposições de uma lei que entra em vigor após o trânsito 
em julgado de um determinado título judicial.

Em regra, a solução conferida pelo Poder Judiciário a conflitos já 
definitivamente solucionados por sentenças transitadas em julgado não pode 
ser alterada apenas porque as disposições da lei da qual o julgador se valeu para 
solução da controvérsia foi modificada ou revogada, no todo ou em parte.

Deve-se respeitar a garantia constitucional fundamental à segurança das 
relações jurídicas decorrente do fenômeno da coisa julgada.

Uma das exceções expressamente previstas na Constituição que admite a 
relativização da coisa julgada para que haja alteração da solução dada a um caso 
concreto a partir da entrada em vigor de uma nova lei é aquela prevista no inciso 
XL do art. 5º da CF/88, que dispõe: “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar 
o réu”.

Questão absolutamente pacífica tanto na doutrina quanto na jurisprudência 
é a de que leis penais mais benéficas aos réus são dotadas de retroatividade 
máxima, isto é, alcançam fatos futuros; presentes e pretéritos, inclusive 
processos criminais já definitivamente solucionados por decisão transitada em 
julgado.

Há, inclusive, previsão no art. 66, inc. I, da Lei de Execuções Penais no sentido 
de que ao Juízo da Execução compete aplicar aos casos julgados lei posterior que 
de qualquer modo favorecer o condenado.

É a partir de uma interpretação dita sistêmica do art. 5º, inc. XL, da CF/88 que 
muitos juristas passaram a defender a tese da retroatividade da lei mais benéfica 
também no âmbito do Direito Administrativo Sancionador (DAS), sobretudo após 
a promulgação da Lei nº 14.230/2021.

A partir desta tese, o princípio da retroatividade da lei penal benéfica (art. 
5º, XL, da CF) aplicar-se-ia também às condenações por atos de improbidade 
administrativa, já que as sanções civis previstas na legislação especial em muito 
se assemelhariam àquelas de natureza penal.

É bem verdade que as sanções civis previstas na Lei de Improbidade 
Administrativa em muito se assemelham às de natureza penal, dado seu caráter 

3	 MARINONI,	Luiz	Guilherme;	ARENHART,	Sérgio	Cruz;	MITIDIERO,	Daniel.	Novo	Curso	
de	Processo	Civil:	Tutela	dos	Direitos	Mediante	Procedimento	Comum.	São	Paulo:	Revista	
dos	Tribunais,	2015.	p.	602.
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sancionatório; repressivo; reparatório e preventivo. 
Entretanto, o ordenamento jurídico pátrio não as classificou como sanções 

penais propriamente ditas (aquelas decorrentes da prática, pelo agente, de uma 
infração penal, seja contravenção penal, seja crime), e não as equiparou de forma 
expressa.

Em nenhum momento a Constituição da República equipara improbidade 
administrativa a crime, acusados de ilícitos administrativos a acusados de crime. 
Muito pelo contrário, a Constituição Federal é bastante clara em diferenciar crime 
de improbidade administrativa. O faz implicitamente no artigo 15, quando trata, 
nos incisos III e V, as duas situações como hipóteses diferentes de suspensão 
dos direitos políticos; e, expressamente, no § 4º do artigo 37, quando assevera 
que os atos de improbidade administrativa são sancionados sem prejuízo da ação 
penal cabível.4

Não cabe ao intérprete, portanto, por ocasião da aplicação da norma, 
estabelecer esta equiparação de per si, sem que haja prévio fundamento legal ou 
constitucional para tanto.

Os institutos jurídicos não são coisas do mundo fático, que têm existência 
própria. São criações do Direito. Não têm essência própria e imutável. Apenas 
existem com os contornos que dados pelas normas jurídicas. Têm requisitos e 
regimes parametrizados por normas do direito positivo.5

É o que defende a Prof. Helena Regina Lobo da Costa, para quem a ideia da 
existência de um único ius puniendi estatal, tanto no âmbito criminal propriamente 
dito como na seara administrativa sancionatória, possuiria um caráter autoritário 
e retórico, acabando “... por apresentar sérios problemas de fundamentação, ao 
ignorar as diferenças normativas existentes entre os dois ramos do direito”6.

4	 Há	muito	 tempo	 se	 reconhece	 que	 a	 Lei	 de	 Improbidade	 Administrativa	 não	 tem	
caráter	criminal	e			que	ato	ímprobo	não	é	crime,	de	maneira	que	a	aplicação	das	normas	
trazidas	pela	Lei	de	Improbidade	Administrativa	segue	critérios	próprios,	diversos	do	Direito	
Penal	e	do	processo	penal.	Neste	sentido,	por	exemplo:	JOSÉ	AFONSO	DA	SILVA,	Curso	de	
Direito	Constitucional	Positivo,	9ª	ed.,	São	Paulo:	Malheiros,	1993,	p.	572;	FÁBIO	MEDINA	
OSÓRIO,	 Observações	 Sobre	 Improbidade	 dos	 Agentes	 Públicos	 à	 Luz	 da	 Lei	 8.429,	 In:	
Revista	dos	Tribunais	740,	96/115,	1997,	p.	109-111;	WALDO	FAZZIO	JÚNIOR,	Improbidade	
Administrativa	e	Crimes	de	Prefeitos,	São	Paulo:	Atlas,	2000,	p.	46;	STF,	AgR	no	Pet	3.240,	
Plenário,	Rel.	p/	acórdão	Luís	Roberto	Barroso,	j.	10/5/2018,	DJe	22/8/2018;	STJ,	AgInt	no	
REsp	1.534.131/RN,	1ª	Turma,	Rel.	Regina	Helena	Costa,	j.	15/4/2019,	DJe	23/4/2019;	STJ,	
REsp	 1.755.340/RJ,	 2ª	 Turma,	 Rel.	 Herman	 Benjamin,	 j.	 19/3/2020,	 DJe	 5/10/2020;	 STJ,	
AgRg	no	AREsp	205.536/RS,	2ª	Turma,	Rel.	Mauro	Campbell	Marques,	 j.	20/09/2012,	DJe	
26/09/2012;	STJ,	HC	351.763/AP,	5ª	Turma,	Rel.	Reynaldo	Soares	da	Fonseca,	j.	24/5/2016,	
DJe	1/6/2016;	e	STJ,	RHC	88.828/DF,	6ª	Turma,	Rel.	p/	acórdão	Antônio	Saldanha	Palheiro,	
j.10/4/2018,	DJe	11/5/2018.
5	 Sobre	a	inviabilidade	do	essencialismo	jurídico:	PEDRO	MONIZ	LOPES,	Derrotabilidade	
Normativa	e	Normas	Administrativas,	 tese	de	doutorado,	 Lisboa:	Universidade	de	 Lisboa,	
2014,	notas	761	e	810,	nas	p.	340	e	357.
6	 COSTA,	 Helena	 Regina	 Lobo	 da.	 Direito	 penal	 econômico	 e	 direito	 administrativo	
sancionador:	ne	bis	 in	 idem	como	medida	de	política	 sancionadora	 integrada,	2013,	Tese	
(Livre	Docência	em	Direito).	Faculdade	de	Direito	da	Universidade	de	São	Paulo,	2013,	p.	176.
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A única possibilidade das normas previstas na Lei nº 14.230/2021, 
retroagirem para beneficiar os acusados pela prática de atos ímprobos seria 
entender que os princípios constitucionais do Direito Administrativo Sancionador 
corresponderiam àqueles aplicáveis ao Direito Penal, chamando a incidência da 
norma estipulada no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal.

É incongruente, no entanto, defender a tese de uma transposição 
pura e simples do arcabouço principiológico do Direito Penal para o Direito 
Administrativo Sancionador.

Tal agir engendraria uma verdadeira subversão dos valores e dos princípios 
próprios desse ramo do Direito, já que, na órbita administrativa propriamente dita, 
o Direito Administrativo Sancionador visa à preservação do interesse coletivo e 
dos princípios da administração pública, ao passo que na órbita judicial, a essas 
finalidades se agrega principalmente a tutela da moralidade administrativa 
enquanto direito fundamental, finalidades tais não tuteladas pelo Direito Penal 
com a mesma profundidade.7

O Direito Penal incide muito mais severamente nos direitos individuais, 
pois sua punição característica é a pena privativa de liberdade. Em razão desta 
intensidade é a ultima ratio e sobre ele incidem os princípios da intervenção 
mínima e da fragmentariedade. Por sua vez, o Direito Administrativo Sancionador 
rege-se pela prevalência da tutela da moralidade pública, vinculado à busca 
de interesses gerais e coletivos. Por isso, as garantias no âmbito do Direito 
Administrativo Sancionador não têm o mesmo alcance do que a seara Penal.

O Direito Administrativo possui finalidades distintas das do Direito Penal, 
e está alicerçado em uma gama principiológica própria que, muitas vezes, não 
converge com aquela que fomenta o Direito Penal.

Mostra-se, pois, simplista e equivocada a tese que aponta para uma pura 
transposição dos princípios do Direito Penal para o Direito Administrativo 
Sancionador.

Primeiro, porque parte de uma premissa equivocada, no sentido da 
existência de uma suposta simetria integral entre o Direito Penal e o Direito 
Administrativo Sancionador (o que já foi afastado). Segundo, pois essa teoria 
deixa de lado todas as prerrogativas e peculiaridades que impregnam a tutela do 
coletivo, objeto último do Direito Administrativo Sancionador.

Não há como se sustentar que, no âmbito do Direito Administrativo 
Sancionador, haja uma prevalência dos direitos do réu tal qual ocorre no âmbito do 
Direito Penal, pois os valores e os interesses em litígio possuem notas distintivas 
que, inclusive, ensejaram a ruptura do Direito Administrativo Sancionador e do 

7	 ECHE,	Luís	Mauro	Lindenmeyer.	No	artigo	O	Direito	Administrativo	Sancionador	e	a	
falta	de	simetria	com	o	Direito	Penal,	publicado	em	09.12.2021.	https://www.conjur.com.
br/2021-dez-09/luis-eche-direito-administrativo-sancionador-direito-penal
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Direito Penal como disciplinas de um mesmo ramo jurídico.
Afinal, reafirma-se: na seara do Direito Administrativo, a prevalência é do 

coletivo.
Ainda que com características semelhantes, não há como se equiparar de 

forma principiológica ou normativa, ramos do direito diverso.
Neste esteio, Alice Voronoff, tece fortes críticas ao aspecto unitário 

do  ius puniendi,  deixando claras as peculiaridades que permeiam o Direito 
Administrativo Sancionador e que devem conduzir sua interpretação. Segundo 
a doutrinadora, “este ramo é dotado de singularidades que buscam um ‘equilíbrio 
fino’  (‘legitimação híbrida’), destacando: 1) as particularidades finalísticas e 
operacionais do DAS, atinentes à realização de objetivos de interesse público, sob 
enfoque prospectivo e conformativo, dissociado, como regra, de juízo de reprovação 
ético-social; 2) a instrumentalidade da sanção administrativa, que é compreendida 
como meio de gestão, e não fim em si mesmo. Instrumento de gestão e ferramenta 
institucional, governado por lógica de incentivos de conformidade, visando a 
efetividade dos objetivos de interesse público; 3) o componente funcional, que, 
segundo Voronoff, se desdobra no elemento funcional estático (órgão ou ente da 
Administração) e elemento funcional dinâmico (exigências impostas ao modus 
operandi da Administração”.8

Sobre a irretroatividade das normas mais benéficas aos réus no âmbito do 
Direito Administrativo Sancionador, Rafael Munhoz de Mello aduz que: “A regra 
é a irretroatividade das normas jurídicas, sendo certo que as leis são editadas 
para regular situações futuras. O dispositivo constitucional que estabelece a 
retroatividade da lei penal mais benéfica funda-se em peculiaridades únicas do 
direito penal, inexistentes no direito administrativo sancionador. Com efeito, a 
retroatividade da lei penal mais benéfica tem por fundamento razões humanitárias, 
relacionadas diretamente à liberdade do criminoso, bem jurídico diretamente 
atingido pela pena criminal. […]

[…] Por tais fundamentos, não se pode transportar para o direito administrativo 
sancionador a norma penal da retroatividade da lei que extingue a infração ou 
torna mais amena a sanção punitiva. No direito administrativo sancionador aplica-
se ao infrator a lei vigente à época da adoção do comportamento ilícito, ainda 
que mais grave que a lei posteriormente editada. Diversamente do que ocorre no 
direito penal, assim, não há no direito administrativo sancionador o princípio da 

8	 OLIVEIRA,	 José	 Roberto	 Pimenta;	 GROTTI,	 Dinorá	 Adelaide	 Musetti.	 Direito	
administrativo	 sancionador	 brasileiro:	 breve	 evolução,	 identidade,	 abrangência	 e	
funcionalidades.	Interesse	Público	–	IP,	Belo	Horizonte,	ano	22,	nº	120,	p.	83-126,	mar./abr.	
2020,	 p.	 90.	 Disponível	 em	 https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/
CEJUR%20-%20PGM/C	 JUR%20Clipping/5%C2%AA%20Edi%C3%A7%C3%A3o/Artigos/3.
pdf.	In:	ECHE,	Luís	Mauro	Lindenmeyer.	No	artigo	O	Direito	Administrativo	Sancionador	e	a	
falta	de	simetria	com	o	Direito	Penal,	publicado	em	09.12.2021.	https://www.conjur.com.
br/2021-dez-09/luis-eche-direito-administrativo-sancionador-direito-penal

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/CEJUR%20-%20PGM/C%20JUR%20Clipping/5%C2%AA%20Edi%C3%A7%C3%A3o/Artigos/3.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/CEJUR%20-%20PGM/C%20JUR%20Clipping/5%C2%AA%20Edi%C3%A7%C3%A3o/Artigos/3.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/CEJUR%20-%20PGM/C%20JUR%20Clipping/5%C2%AA%20Edi%C3%A7%C3%A3o/Artigos/3.pdf
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retroatividade da lei mais benéfica ao infrator.”9
Neste esteio, decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

destacou a irretroatividade das normas previstas na Lei nº 14.230/2021:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
– FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA – DISPENSA DE 
LICITAÇÃO – NÃO OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO – 
IRREGULARIDADE.[...] Apuração de atos de improbidade 
administrativa de maneira intencional. Não admissão de 
retroatividade da legislação mais benéfica (Lei n. 14.230/21, 
em seu art. 1º, § 4º). Recursos negados.”(destacou-se – 
TJSP, AC 0001213-12.2014.8.26.0629, 1ª Câmara de Direito 
Público, Rel.Danilo Panizza, j. 21/3/2022)

Corroborando com o que já sustentado, também o Superior Tribunal Federal, 
tem julgados em que nega a aplicação do princípio da retroatividade em matéria 
de Direito Administrativo Sancionador, por entender que não se confunde com a 
seara do Direito Penal.

ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS 
DO EXERCÍCIO DE 2009. AGRAVO REGIMENTAL EM 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETROATIVIDADE DA 
NORMA MAIS BENÉFICA (LEI 13.165/2015) NA IMPOSIÇÃO 
DE MULTA POR CONTAS REJEITADAS. IMPOSSIBILIDADE. 
INTERPRETAÇÃO DAS REGRAS DE APLICAÇÃO DA NORMA 
CONSTANTES NA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO 
DIREITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA 
AO TEXTO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO 
REGIMENTAL IMPROVIDO. I – O processo de análise de 
contas partidárias está contido no conjunto da jurisdição 
cível, na qual impera o princípio do tempus regit actum. Ou 
seja, na análise de um fato determinado, deve ser aplicada 
a lei vigente à sua época. II - O caráter jurisdicional do 
julgamento da prestação de contas não atrai, por si só, 
princípios específicos do Direito Penal para a aplicação das 
sanções, tais como o da retroatividade da lei penal mais 
benéfica. III - Questão que se interpreta com base na Lei 
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-

9	 RAFAEL	 MUNHOZ	 DE	 MELLO,	 Princípios	 constitucionais	 de	 direito	 administrativo	
sancionador,	SãoPaulo:	Malheiros,	2007,	p.	154/155.
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Lei 4.657/1942), sendo esta a norma que trata da aplicação 
e da vigência das leis, uma vez que não há violação frontal 
e direta a nenhum princípio constitucional, notadamente 
ao princípio da não retroatividade da lei penal (art. 5°, XL, 
da CF/1988). IV - Eventual violação ao texto constitucional, 
que no presente caso entendo inexistente, se daria de 
forma meramente reflexa, circunstância que torna inviável 
o recurso extraordinário. V - Agravo regimental a que se 
nega provimento. (ARE 1019161 AgR, Relator(a): RICARDO 
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/05/2017).

3. Impossibilidade, de aplicação retroativa da Lei nº 
14.230/21, visto que ela não contém previsão nesse 
sentido – Inteligência do art. 6º da LINDB

Importante mencionar, ademais, no que tange à irretroatividade da nova 
LIA, o recente entendimento do eg. TJSP, segundo o qual deve prevalecer o 
disposto no art. 6º da LINDB.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR 
ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO 
INTERCORRENTE – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 
JULGAMENTO – Impossibilidade, a princípio, de aplicação 
retroativa da Lei nº 14.230/21, visto que ela não contém 
previsão nesse sentido – Inteligência do art. 6º da LINDB – 
Sem olvidar a polêmica no C. STJ acerca da possibilidade 
de retroatividade da lei mais benéfica em se tratando 
de direito administrativo sancionador, mesmo que 
adotada a posição que admite a aplicação retroativa da 
Lei nº 14.230/21, é certo que não verificada a prescrição 
intercorrente – [...] – Decisão mantida – Recurso 
desprovido. (AI 2264638-92.2021.8.26.0000. Rel. Carlos 
von Adamek. J. 27/01/2022).

Para o Relator do Agravo acima ementado, Desembargador Carlos Von 
Adamek:

“De início, verifica-se que a Lei 14.230/21 modificou 
consideravelmente a Lei de Improbidade Administrativa; 
todavia, não previu sua aplicação retroativa, razão pela 
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qual, a princípio, ela se aplicaria somente aos processos 
ajuizados posteriormente à sua publicação, por força 
do princípio da irretroatividade das leis estabelecido no 
artigo 6º da LINDB”.

E o artigo 6º da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, é expresso 
em definir o princípio do tempus regit actum. Portanto, a retroatividade da lei é 
exceção. Como exceção, para que incida deve estar expressamente prevista.10

É de se prevalecer, assim, a coisa julgada, que constitui corolário da 
garantia constitucional à segurança jurídica, óbice intransponível à pretendida 
retroatividade de uma norma de caráter estritamente civil, ainda que mais 
benéfica ao condenado.

A corroborar com este entendimento, a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão 
do Ministério Público Federal afirmou, em sua Orientação nº 12/2021, que a nova 
lei não se aplica aos atos de improbidades ocorridos antes de sua vigência.

3.1 Da proteção deficiente e o não retrocesso ao direito fundamental 
anticorrupção

Outro fundamento jurídico pelo qual a tese da defesa, com a devida vênia, 
não se sustenta, diz respeito à violação ao princípio da proporcionalidade no que 
tange à proteção deficiente ao direito fundamental anticorrupção.

É seguro dizer que o Constituinte de 1988 discorreu, ainda que implicitamente, 
sobre a corrupção no âmbito da Administração Pública, ao fazer incluir, como um 
dos princípios basilares da Administração, a moralidade administrativa – art. 37, 
caput, da CF.

Trata-se de conceito jurídico indeterminado, impregnado de carga 
principiológica que, ao fim e ao cabo, tem por escopo impor àqueles que tratam 
da res publica a observância de uma conduta proba; ética; limitada pela lei e, 
acima de tudo, que vise ao interesse público de toda a coletividade.11

Segundo Uadi Bulos, “[...] o princípio da moralidade administrativa é a pauta 
mais importante dos Estados constitucionais que elegem a democracia como 
corolário fundamental da vida em sociedade.”12 

10	 A	 respeito	 da	 interpretação	 restritiva	 das	 normas	 de	 exceção:	 TÉRCIO	 SAMPAIO	
FERRAZ	JÚNIOR,Introdução	ao	Estudo	do	Direito.	Técnica,	Decisão,	Dominação.	São	Paulo:	
Atlas,	2ª	ed.,	1994,	p.	295.

11	 ECHE,	 Luís	 Mauro	 Lindenmeyer.	 Sentença	 AUTOS	 Nº	 0006413-25.2010.8.16.0174.	
publicada	17.02.2022.
12	 BULOS,	Uadi	Lammêgo.	Curso	de	direito	constitucional.	8a.	ed.	São	Paulo:	Saraiva,	
2014.	p.	1017
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Trata-se de comando de observância obrigatória, pauta jurídica de conduta 
e possui alvo determinado: Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.

E em sentença prolatada com maestria, Luis Mauro Lindenmeyer, traz a 
seguinte conclusão:

“Disso se conclui, com segurança, que a moralidade e a improbidade são 
facetas de um mesmo prisma. A probidade administrativa busca evitar aquilo que 
se denomina de corrupção administrativa, ou seja, o ato do administrador público 
praticado em desvio de finalidade ou de poder, em favor próprio ou de terceiro, com 
prejuízo à coisa pública, seja este prejuízo material (perda patrimonial) ou imaterial 
(violação dos princípios e deveres morais).”13

Admitindo-se como constitucionais as modificações advindas da Lei nº 
14.230/2021 (e esta é a presunção do ordenamento jurídico), é preciso realizar 
uma interpretação à luz da vedação ao retrocesso no tocante ao combate à 
corrupção, de observância cogente no Brasil à luz da Convenção de Mérida, da 
qual o Brasil é signatário – a Convenção foi ratificada pelo Decreto Federal n° 
5.687/2006.

Segundo referida Convenção, os atos de corrupção, dos quais os de 
improbidade administrativa são espécies, gozam da proteção contra o retrocesso 
legislativo, de modo que, seja a revogação dos tipos outrora existentes, seja 
a alteração dos elementos normativos e das penalidades, não podem incidir 
sequer sobre processos cíveis em curso, quanto menos sobre feitos já julgados 
em definitivo, condicionando o agir estatal somente quanto aos fatos ocorridos 
após o início de vigência da nova norma.

Afinal, a tutela efetiva da probidade administrativa é decorrência lógica 
da ordem jurídico-constitucional de toda e qualquer República, já havendo 
manifestações doutrinárias e jurisprudenciais, inclusive, a identificar o direito 
difuso à probidade administrativa, tutelado como cláusula pétrea e que, como 
tal, há de prevalecer sobre a pretendida aplicação do princípio insculpido no art. 
5º, XL, da CF/88 aos atos de improbidade.

Em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o pretenso 
efeito retroativo do Código Florestal diante dos benefícios advindos de tal 
legislação, seguiu caminho hermenêutico similar ao ora esposado, limitando os 
efeitos favoráveis:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme 
no sentido de que, em se tratando de matéria ambiental, 
deve-se analisar a questão sob o ângulo mais restritivo, 
em respeito ao meio ambiente, por ser de interesse 

13	 Luís	Mauro	Lindenmeyer.	Sentença	AUTOS	Nº	0006413-25.2010.8.16.0174.	publicada	
17.02.2022.
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público e de toda a coletividade, e observando, in casu, 
o princípio tempus regit actum. (AgInt no AREsp 1145207/
SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 09/08/2021, DJe 13/08/2021).

Com efeito, a alterações relacionadas à supressão de penalidade não 
pode retroagir para beneficiar réus de ações já julgadas, na medida em que a 
Constituição Federal impede a retroatividade automática de normas mais 
benéficas como forma de impedir o retrocesso no combate à corrupção e à 
improbidade – art. 37, §4º, da CF/88.

E se por um lado o Estado busca através da nova lei a proibição do 
excesso, sua aplicação e interpretação precisará encontrar o meio termo entre 
intervenção e abstenção, critérios de ponto de equilíbrio e proporcionalidade, 
para que também não venha a violar a proibição da proteção deficiente.14

Por derradeiro, igualmente inconstitucional é a supressão da pena de 
suspensão dos direitos políticos dos condenados por atos de improbidade 
previstos no art. 11 (redação conferida pela nova Lei nº 14.230/21 ao art. 12, inc. III, 
da Lei nº 8.429/92), na medida em que esta sanção possui assento constitucional 
– artigos 15, inc. V e 37, § 4º, da CF/88.

Trata-se de normas infraconstitucionais que excluem ou tornam sem efeito 
reprimendas expressamente determinadas no texto constitucional.

Ademais, estas normas implicam em proteção ineficiente, pois trazem com 
reprimendas irrisórias para condutas graves. Por exemplo, uma fraude, com 
falsificação de documentos, ameaça a servidores públicos etc., desde que não 
importe em enriquecimento ilícito e/ou lesão ao erário, terá como sanção apenas 
multa civil, proibição de contratar com o Poder Público e de receber benefícios 
estatais.

Assim, em resposta ao caso apresentado, tem-se a impossibilidade de 
retroatividade automática da nova redação do art. 12, inc. III, que extinguiu 
a possibilidade de aplicação da pena de suspensão dos direitos políticos às 
condutas previstas no art. 11, nas decisões já acobertadas pelo manto da coisa 
julgada material.

14	 Alexy	sugere	três	passos	para	o	alcance	da	ponderação:	Primeiro determina-se o grau 
de não-satisfação de um princípio, ou seja, o grau de afetação. Segundo, comprova-se a 
importância da satisfação do princípio em colisão. Terceiro, se estabelece se a importância 
da satisfação do princípio em sentido oposto justifica o prejuízo ou a não-realização do outro 
princípio. Neste contexto desenvolveu-se o princípio da proporcionalidade do sentido da 
“proibição da não-suficiência” que exige que se alguém está obrigado a uma ação, não pode 
deixar de alcançá-las em limites pelo menos mínimos.	ALEXY,	Robert.	Direito	constitucional	
e	direito	ordinário.	Jurisdição	constitucional	e	jurisdição	especializada.	Tradução	Luís	Afonso	
Heck.	Revista	de	Direito	Administrativo,	Rio	de	Janeiro,	n.	217,	p	55-56,	jul.set.1999.
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INCONSTITUCIONALIDADE E IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 
14�230/2021

Kamar Haddad Netto1

Mário Sérgio de Albuquerque Schirmer2

1. Introdução

As mudanças contidas na Lei nº 14.230/2021 inviabilizam ações judiciais com 
pedidos de condenação pela prática de atos ímprobos. Sendo assim, implicam 
em desproteção aos direitos fundamentais à defesa do patrimônio público 
e à probidade administrativa. E, uma lei que aniquila direitos fundamentais 
expressamente previstos na Constituição da República é inconstitucional.

Ressalta-se que, no presente trabalho, não se está invocando o princípio da 
vedação ao retrocesso. O que se argumenta é que a lei em análise simplesmente 
inviabiliza a proteção de direitos fundamentais expressamente fixados na 
Constituição Federal; e que isso equivale a “revogar” preceitos constitucionais 
através de normas infraconstitucionais.

A análise que se faz é estritamente jurídica, sem conotações filosóficas 
ou políticas. Não se trata de considerar a Lei nº 14.230/2021 mais ou menos 
severa, boa ou ruim, mas de constatar se anula dispositivos constitucionais, 
impossibilitando que sejam aplicados. E, conforme salientado, uma norma jurídica 
ordinária não pode impossibilitar a aplicação de uma norma constitucional. Esta 
prática, sem dúvida, importa em inconstitucionalidade.3

Além disso, a Lei nº 14.230/2021 não pode retroagir para incidir sobre fatos 
acontecidos antes da sua vigência. Isso porque, o inciso XXXVI do artigo 5º da 
Constituição Federal enfatiza o princípio do tempus regit actum, com respeito ao 
direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada.

Feitos estes esclarecimentos iniciais, passa-se a demonstrar porque se 
sustenta que a Lei nº 14.230/2021 inviabilizou as ações judiciais com pedidos 
de condenação pelo cometimento de atos de improbidade administrativa, 

1	 Pós-graduado	 em	 Direito	 Constitucional	 pela	 Academia	 Brasileira	 de	 Direito	
Constitucional.	 Pós-graduado	 em	 Direito	 Administrativo	 pelo	 Instituto	 de	 Direito	 Romeu	
Felipe	Bacellar.	
2	 Procurador	de	Justiça	do	Ministério	Público	do	Estado	do	Paraná.	Mestre	em	Direito	
pela	 Universidade	 Federal	 do	 Paraná.	 Doutorando	 em	 Ciências	 Jurídico-Políticas	 pela	
Universidade	de	Lisboa.
3	 Sobre	a	proteção	deficiente	de	direitos	previstos	na	Constituição	da	República:	DA	
SILVA,	Virgílio	Afonso.	O	proporcional	e	o	razoável.	In:	Revista	dos	Tribunais	nº	798,	p.	23-50;	
MENDES,	Gilmar	Ferreira.	Curso	de	Direito	Constitucional.	12ª	ed.	São	Paulo:	Saraiva,	2017,	
p.	201.
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tornando letra morta o preceito estabelecido no § 4º do artigo 37 da Constituição 
Federal; bem como porque a referida lei não pode retroagir para incidir sobre 
acontecimentos anteriores à sua vigência.

2. Inconstitucionalidade integral da Lei n° 14.230/2021

2.1

A Lei nº 14.230/2021 modificou os prazos e a forma de contagem da 
prescrição da pretensão de condenação pela prática de atos ímprobos.

Primeiramente, introduziu no artigo 23, da Lei nº 8.429/1992, o § 2º, 
estipulando um prazo de 365 dias, prorrogável por uma única vez, para conclusão 
do inquérito civil que tem por objeto investigar o cometimento de atos ímprobos. 
Como se sabe, a maioria dos atos de improbidade administrativa está inserida 
em complexos esquemas ilícitos, normalmente com pluralidade de fatos e 
agentes. Por isso, as investigações não são simples. Em geral, há necessidade 
de reunir e analisar uma infinidade de documentos, ouvir diversas pessoas, 
realizar perícias, avaliações, auditorias etc. Existem prazos para obtenção 
de documentos que, via de regra, são encaminhados de maneira incompleta, 
exigindo reiterações sucessivas. Além disso, em geral, as Promotorias de 
Justiça responsáveis pelas investigações têm carências estruturais e acumulam 
outras atribuições, com elevado número de processos judiciais, procedimentos 
extrajudiciais e investigatórios. Assim sendo, investigações sobre casos de 
improbidade administrativa não são rápidas. A experiência revela que raramente 
são concluídas em menos de dois anos. Nestas condições, ao se atingir os prazos 
fixados no § 2º do artigo 23 da Lei nº 8.429/1992-2021 com as investigações 
inconclusas restariam duas alternativas: (i) propor ações deficientemente 
instruídas; ou (ii) arquivar o inquérito civil. A segunda opção, necessariamente, 
conduz à desproteção dos direitos fundamentais à probidade administrativa 
e à defesa do patrimônio público. De fato, pois aborda a investigação, sem 
esclarecer se ocorreram (ou não) atos ímprobos e lesão ao erário. A primeira 
também, pois, conjugando a exiguidade dos prazos com os requisitos previstos 
na Lei nº 14.230/2021 para recebimento da petição inicial – adiante destacados –, 
o ajuizamento prematuro da demanda, por certo, levaria à extinção do feito sem 
julgamento de mérito. Portanto, o prazo estipulado no § 2º do artigo 23 da nova 
lei impossibilita a investigação da expressiva maioria dos casos de improbidade 
administrativa.

O segundo ponto modificado no artigo 23, da Lei nº 8.429/1992-2021, é a  
fixação do prazo prescricional de oito anos para ajuizamento da ação, que passa 
a ser contado da data do fato imputado como ímprobo; e não mais do término do 
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mandato ou do exercício de cargo em comissão ou função de confiança, como 
estava previsto na redação original do inciso I do artigo 23. A contagem do lapso 
prescricional a partir da data do fato ilícito torna mais difícil detectar os atos 
ímprobos antes da prescrição. Realmente, pois o agente público tem grandes 
possibilidades de ocultar os atos de improbidade administrativa enquanto integra 
o órgão no qual os ilícitos foram praticados. Assim, a modificação do termo a quo 
aumenta em muito as possibilidades de prescrição.

Se as alterações anteriores dificultam, a terceira mudança quanto ao prazo 
prescricional fulmina qualquer possibilidade de condenação pela prática de atos 
ímprobos e aniquila o conteúdo normativo do § 4º do artigo 37 da Constituição 
Federal. É a previsão de prescrição intercorrente, introduzida pela Lei nº 
14.230/2021 no § 4º do artigo 23 da Lei nº 8.429/1992-2021; com a contagem 
pela metade a partir do primeiro marco interruptivo, como estipulado no § 5º 
do artigo 23. Assim, a partir do ajuizamento da demanda, o prazo prescricional 
é de quatro anos entre os marcos interruptivos. Proposta a ação com pedidos 
de condenação pela prática de atos ímprobos, para não ocorrer a prescrição 
a decisão condenatória tem que vir em menos quatro anos. Ora, na quase 
totalidade das ações deste tipo é impossível uma sentença em menos de quatro 
anos. Além de complexas, com diversas providências para cumprir o devido 
processo legal, em regra, os Juízos estão assoberbados de processos e não têm 
estruturas adequadas para enfrentar as demandas de trabalho. Para piorar, a Lei 
nº 14.230/2021 introduziu na Lei nº 8.429/1992-2021, o inciso II do § 10-F do artigo 
17. Esta formulação normativa dispõe que são nulas decisões condenatórias 
proferidas sem a produção de provas tempestivamente especificadas pelo 
requerido. Ou seja, assegura aos réus a produção de quaisquer provas, inclusive 
sobre fatos incontroversos e irrelevantes. Então, fica muito fácil procrastinar 
os processos e, consequentemente, levar à prescrição. Assim, caso fosse 
possível concluir a investigação em dois anos e ajuizar uma ação com pedido 
de condenação pela realização de atos ímprobos, a prescrição seria inexorável. 
Com efeito, pois, como já assentado, é praticamente impossível obter sentença 
condenatória pela prática de atos ímprobos em menos de quatro anos. Isso não é 
suposição, mas constatação do que ocorre diariamente na lida forense.

Portanto, se com as regras trazidas pela Lei nº 14.230/2021 a prescrição 
é certa, foi destruído o instrumento processual de proteção aos direitos 
fundamentais de defesa do patrimônio público e da probidade administrativa. 
O § 4º do artigo 37 da Constituição Federal foi revogado pela Lei nº 14.230/2021.

2.2

A Lei nº 14.230/2021 exige dolo específico para caracterizar qualquer ato 
ímprobo, torna imprescindível o especial fim de agir de obter benefício próprio ou 
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alheio, bem como a intenção de enriquecimento ilícito ou de causar prejuízo ao 
erário ou de atentar contra os princípios da Administração Pública. A necessidade 
de dolo específico está fixada em vários preceitos da nova lei, como, v.g., as 
modificações insertas nos §§ 2º e 3º do artigo 1º; § 2º do artigo 10; incisos V e VI 
do artigo 11; §§ 1º e 2º do artigo 114; da nova Lei nº 8.429/1992-2021.

Como se sabe, a configuração do dolo, em regra, requer apenas 
consciência e vontade em praticar as elementares de um ilícito. Salvo alguns 
delitos específicos, que contém um especial fim de agir em suas elementares, 
é prescindível demonstrar que o agente tenha uma determinada finalidade para 
cometer o ilícito, pois o dolo não necessita de elementos adicionais diversos de 
consciência e vontade, como, v.g., má-fé ou desonestidade. Na linha da melhor 
doutrina, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que na improbidade 
administrativa ‘o dolo nada tem a ver com má-fé, é consciência e vontade em 
realizar os elementos dos tipos abertos previstos na lei’5.

A imprescindibilidade de dolo específico para configurar qualquer ato 
de improbidade administrativa é uma reação à consolidação doutrinária e 
jurisprudencial do dolo genérico como suficiente para caracterização dos 
atos ímprobos. Isso porque, como é sabido, a prova do dolo específico é quase 

4	 Na	tentativa	de	justificar	o	requisito	de	proveito próprio ou alheio	a	Lei	nº	14.230/2021,	
no	§	1º	do	artigo	11,	invoca	a	Convenção	das	Nações	Unidas	Contra	a	Corrupção.	Porém,	esta	
convenção	não	contém	referência	a	improbidade	administrativa.	A	palavra	proveito	aparece	
nas	alíneas	a	e	b	do	artigo	15,	quando	trata	de	suborno;	nos	números	1	e	2	do	artigo	16,	
relativamente	a	 suborno	de	 funcionários	estrangeiros;	nas	alíneas	a	e	b	do	artigo	18,	em	
relação	a	tráfico	de	influências;	e	nas	alíneas	a	e	b	do	artigo	21,	quando	se	refere	a	suborno	
no	setor	privado.	O	vocábulo	benefício	é	grafado	nos	mesmos	dispositivos,	e	no	artigo	8º,	que	
trata	de	declaração	sobre	conflitos	de	interesses;	no	artigo	19,	quando	se	reporta	ao	abuso	
das	funções;	no	artigo	25,	que	regula	obstrução	da	Justiça;	no	artigo	31,	que	define	situações	
para	embargo	preventivo,	apreensão	e	confisco;	e	no	artigo	47,	que	se	refere	a	situações	
de	enfraquecimento	de	ações	penais.	Em	nenhuma	destas	hipóteses	restringe	a	definição	
ilícitos	contra	o	patrimônio	público,	exigindo	benefício	próprio	ou	alheio.	Nem	mesmo	no	
artigo	19,	que	seria	o	mais	aproximado	da	improbidade	administrativa,	pois	neste	preceito	
apenas	se	sugere	a	possibilidade	de	adotar	medidas	legislativas	que	considerem	delituosas	
práticas	abusivas	com	benefício	próprio	ou	alheio,	mas	sem	restringir	a	qualificação	de	ilícito	
a	esses	casos.	Aliás,	não	 faria	 sentido	que	uma	convenção	contra	a	corrupção	 limitasse	a	
qualificação	de	 ilícitos	 contra	 a	Administração	Pública.	 Portanto,	 a	 redação	 contida	na	 lei	
deturpa	a	Convenção	das	Nações	Unidas	contra	a	Corrupção.
5	 Antes	da	Lei	nº	14.230/2021,	doutrina	e	jurisprudência	eram	firmes	neste	sentido,	v.g.:	
CABRAL,	Rodrigo	Leite	Ferreira.	O	elemento	subjetivo	do	ato	de	improbidade	administrativa.	
In:	Aspectos	Controvertidos	da	Lei	de	Improbidade	Administrativa.	Belo	Horizonte:	Del	Rey,	
2016.	p.	113-114,	119	e	127;	OSÓRIO,	Fábio	Medina.	Teoria	da	Improbidade	Administrativa	
[livro	 eletrônico].	 São	 Paulo:	 Thomson	 Reuters,	 2018;	 GARCIA,	 Emerson;	 ALVES,	 Rogério	
Pacheco.	 Improbidade	Administrativa.	 São	Paulo:	 Saraiva,	 2017.	 9ª.	 ed.	 p.	 435;	 STJ,	AgInt	
no	 REsp	 1.774.729/MG,	 2ª	 Turma,	 Rel.	 Francisco	 Falcão,	 DJe	 13/12/2019;	 STJ,	 AgInt	 no	
AREsp	n.	1.431.117/BA,	2ª	Turma,	Rel.	Assusete	Magalhães,	DJe	18/6/2019;	STJ,	AgInt	no	
AREsp	 n.	 1.366.330/MG,	 2ª	 Turma	 Rel.	 Francisco	 Falcão,	 DJe	 23/5/2019;	 TJPR,	 0003808-
15.2018.8.16.0049,	 4ª	 Câmara	 Cível,	 Rel.	 Abraham	 Lincoln	 Calixto,	 j.12/10/2021;	 TJPR,	
0001031-21.2017.8.16.0137,	 5ª	 Câmara	 Cível,	 Rel.	 Renato	 Braga	 Bettega,	 j.	 24/8/2021;	
TJPR	0001438-31.2017.8.16.0168,	5ª	Câmara	Cível,	Rel.	Rogério	Ribas,	 j.	19/7/2021;	TJPR,	
0000418-50.2009.8.16.0082,	 4ª	 Câmara	 Cível,	 Rel.	 Luiz	 Taro	 Oyama,	 j.	 11/5/2021;	 TJPR,	
0001920-28.2012.8.16.0176,	4ª	Câmara	Cível,	Rel.	Regina	Afonso	Portes,	j.	9/12/2019.
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impossível e, em alguns casos, sem sentido.
A intenção específica de lesão ao erário para configuração dos atos ímprobos 

estipulados no artigo 10, da Lei nº 8.429/1992-2021, é incongruente. Nenhuma 
pessoa razoável tem o desiderato específico de praticar um ato de improbidade 
administrativa “para” impor prejuízo ao erário. Isto pode ser uma consequência 
do ato ímprobo, não o desiderato de uma pessoa imputável.

O objetivo de atentar contra os princípios da Administração Pública implica 
em consciência da ilicitude. Está em contrariedade ao disciplinado no artigo 3º, 
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Com efeito, pois exige o 
conhecimento da lei. Esta falta de sintonia importa em privilégio notoriamente 
desarrazoado para os acusados de cometer atos de improbidade administrativa, 
os quais, em geral, são agentes públicos. Ora, se as pessoas comuns não podem 
alegar o desconhecimento da lei como escusa para sancionamentos previstos 
no ordenamento jurídico, não tem sentido permitir que os acusados da prática 
de atos ímprobos, que em regra são agentes públicos, possam se valer do 
desconhecimento da legislação para evitar punições. Estes agentes, sem dúvida, 
têm maior dever de conhecer o ordenamento jurídico, até porque muitos deles, 
quando assumem os cargos, juram cumprir a Constituição e as leis. Portanto, a 
necessidade de comprovar a intenção específica de atentar contra os princípios 
da Administração Pública, para caracterização dos atos ímprobos estipulados 
no artigo 11, da Lei nº 8.429/1992-2021, além de irrazoável, implica em ofensa ao 
princípio da isonomia.

Com estes requisitos, salvo algumas condutas de enriquecimento ilícito, 
em que não seria razoável a falta de intenção em se beneficiar, fica impossível 
demonstrar o dolo específico exigido pela nova lei.

Portanto, diante da prova diabólica exigida é impossível obter condenação 
pelo cometimento de atos de improbidade administrativa. Nestas circunstâncias, 
ficam desprotegidos os direitos fundamentais à probidade administrativa e 
à defesa patrimônio público, pois está aniquilada a carga normativa do § 4º do 
artigo 37 da Constituição Federal. Então, as exigências de dolo específico para 
quaisquer atos ímprobos, previstas na Lei nº 14.230/2021, revogam preceito 
constitucional. Por isso, são inconstitucionais.

2.3

Outro ponto de completa inviabilização do § 4º do artigo 37 da Constituição 
da República são as dificuldades impostas pela Lei nº 14.230/2021 ao recebimento 
da petição inicial de ação com pedidos de condenação pelo cometimento de atos 
ímprobos.

O § 6º do artigo 17 da nova Lei de Improbidade Administrativa passou a 
exigir que a peça vestibular individualize as condutas de todos os réus, aponte 
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elementos probatórios mínimos, esteja acompanhada de documentos que 
contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos imputados e do elemento 
subjetivo das condutas, ou indique a impossibilidade de juntá-los. É uma violação 
ao direito de ação e ao devido processo legal, pois condiciona a propositura da 
demanda a uma prova pré-constituída, atentando contra o direito do autor em 
comprovar o alegado durante a instrução processual.

Lembre-se do prazo exíguo para conclusão do inquérito civil, o que torna a 
necessidade de prova pré-constituída ainda mais difícil. Nestas circunstâncias, a 
probabilidade de não recebimento da petição inicial é enorme. A situação torna-
se ainda mais grave com a ameaça de incidência das disposições normativas 
estatuídas nos artigos 77 a 80, do Código de Processo Civil, anunciada no inciso II 
do § 6º do artigo 17 da nova Lei de Improbidade Administrativa.

Assim, diante do grande risco de não recebimento da exordial, a prudência 
indica o não ajuizar ações com pedidos de condenação pela prática de atos de 
improbidade administrativa. Esta situação, além da revogação implícita do § 4º 
do artigo 37, importa em violação dos incisos XXXV e LIV do artigo 5º, todos da 
Constituição Federal.

2.4

A Lei nº 14.230/2021, no § 10-D no artigo 17 da Lei nº 8.429/1992-2021, proíbe o 
autor de formular pedidos condenatórios em ordem subsidiária, como possibilita 
o artigo 326, do Código de Processo Civil. O inciso I do § 10-F do artigo 17 da nova 
lei prevê a nulidade da sentença que condenar o réu em tipo diverso do imputado 
na peça vestibular.

Por evidente, é frequente que um ilícito apresente indícios de configuração 
de mais de uma espécie de ato de improbidade administrativa. A título de exemplo, 
a apropriação de parcela de verba pública paga por compra superfaturada é uma 
conduta que, ao mesmo tempo, indica evidências de enriquecimento ilícito, 
prejuízo ao erário e atentado contra os princípios da Administração Pública. 
Nestes casos, antes da Lei nº 14.230/2021, com amparo no artigo 326, do Código 
de Processo Civil, pedia-se a condenação pela prática atos ímprobos descritos no 
artigo 9º ou 10 ou 11, da Lei nº 8.429/1992, com imposição das penas estipuladas 
no inciso I ou II ou III do artigo 12 da mesma lei. Após a instrução, não sendo 
caracterizado o ilícito mais grave, seria possível a condenação, sucessivamente, 
pela realização de um dos dois atos ímprobos de menor gravidade. Com as novas 
regras, o autor é obrigado a, de antemão, escolher a imputação de apenas uma 
das espécies de atos de improbidade administrativa. No exemplo, caso pedisse a 
condenação dos responsáveis pela prática de atos ímprobos descritos no artigo 
9º, e ao fim da instrução não restasse comprovado o enriquecimento ilícito, mas 
provado apenas o dano ao erário e atentado aos princípios da Administração 
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Pública, não seria possível a condenação pelo cometimento de atos ímprobos 
previstos nos artigos 10 ou 11 da referida lei.

São preceitos normativos que configuram privilégio indevido aos acusados 
da prática de atos de improbidade administrativa e, portanto, ofensa ao princípio 
da isonomia. Também violam o direito de ação e o devido processo legal. 
Além disso, importam em esvaziamento da normatividade do § 4º do artigo 37 
da Constituição da República, pois levam à improcedência de vários pedidos 
de condenação pela prática de atos ímprobos, mesmo quando comprovada a 
realização dos ilícitos de espécie diversa do inicialmente imputado.

Portanto, são normas infraconstitucionais, que contrariam os incisos XXXV, 
LIV do artigo 5º, bem como o §  4º do artigo 37 da Constituição da República, pois 
impossibilitam a aplicação deste último preceito, nulificando-o.

2.5

Outro ponto de completo aniquilamento do § 4º do artigo 37 da Constituição 
da República, que complementa o anterior, é a impossibilidade do Poder 
Judiciário modificar a capitulação feita pelo autor e a previsão de nulidade da 
decisão que condenar o réu em tipo diverso do indicado na petição inicial. São 
previsões introduzidas, respectivamente, no § 10-C e no inciso I do § 10-F do 
artigo 17, da nova Lei de Improbidade Administrativa.

Estes preceitos invertem a gradação sancionatória fixada pelo ordenamento 
jurídico pátrio desde a Constituição da República. Com efeito, pois mesmo no 
Direito Penal, que deveria ser a ultima ratio, existe a possibilidade de aplicar 
os institutos da emandatio libelli e da mutatio libelli, que permitem a correção 
da capitulação formulada na peça inaugural. Em clara subversão do sistema 
de garantias estipulado na Constituição Federal, a Lei nº 14.230/2021 torna a 
condenação pela prática de atos ímprobos mais difícil que a criminal. Isso afronta 
os princípios constitucionais que estabelecem garantias aos acusados da prática 
de crimes, em privilégio dos acusados de cometer atos ímprobos; além de ser 
mais um ponto de inviabilidade do § 4º do artigo 37 da Constituição da República.

2.6

Outro aspecto que, inconstitucionalmente, importa na caracterização da 
improbidade administrativa como ultima ratio, é a introdução do § 4º do artigo 21 à 
Lei nº 8.429/1992-2021, prevendo que: ‘a absolvição criminal em ação que discuta 
os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação 
com pedidos de condenação pela prática de atos ímprobos, havendo comunicação 
com todos os fundamentos de absolvição previstos no art. 386 do Decreto-Lei nº 
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3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal)’.
Como é sabido, não apenas pela gravidade das sanções, mas também pela 

sistemática de garantias constitucionais, o Direito Penal deve ser a ultima ratio. 
Além disso, o Direito Penal tem caráter fragmentário, sendo caracterizado por 
uma tipicidade estrita. Então, é lógico que um delito pode configurar ato ímprobo 
e não crime; e, ao revés, todo crime cometido por agente público no exercício 
da função, que importe em enriquecimento ilícito, lesão ao erário ou atentado 
aos princípios da Administração Pública deve configurar um ato de improbidade 
administrativa. É uma decorrência da tipicidade mais estrita do Direito Penal, 
que deve ser a ultima ratio.

Contudo, em oposição à gradação sancionatória e às garantias previstas 
na Constituição da República, a Lei nº 14.230/2021 inverte esta lógica. No § 4º 
do artigo 21, da Lei nº 8.429/1992-2021, dispõe que toda absolvição criminal por 
decisão colegiada (não exige o trânsito em julgado) impede a tramitação das ações 
com pedidos de condenação pela prática de atos de improbidade administrativa. 
Ou seja, de acordo com a Lei nº 14.230/2021, tudo que em decisão colegiada 
não foi considerado crime, necessariamente, não pode ser caracterizado como 
ato de improbidade administrativa. Então, inclusive absolvições criminais por 
atipicidade bloqueiam as ações com pedidos de condenação pela prática de atos 
ímprobos. Na perspectiva da nova legislação um fato criminalmente atípico não 
é ato ímprobo, ainda que se enquadre nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992. 
Assim, de acordo com a Lei nº 14.230/2021, atos ímprobos passam a ser a ultima 
ratio, como se suas penas fossem mais graves que as criminais.

Destaque-se que com a exclusão de condutas atípicas criminalmente 
do âmbito ímprobo diversos ilícitos contra o patrimônio público e a probidade 
administrativa são retirados da possibilidade de condenação com base na Lei nº 
8.429/1992.

A inconstitucionalidade do § 4º do artigo 21 da Lei nº 8.429/1992-2021 foi  
apontada pela Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do 
Rio Grande do Norte. Com fulcro nos princípios constitucionais do Juiz natural, 
do livre convencimento motivado e da inafastabilidade da Jurisdição, assim 
como na independência das instâncias cível e criminal6, apresentou proposta de 
enunciado sustentando a incompatibilidade do artigo 21, § 4°, inserido pela Lei n° 
14.230/2021, com o presente ordenamento constitucional.

Em suma, esta norma infraconstitucional subverte a gradação sancionatória 
constitucional, torna a improbidade administrativa a ultima ratio, deixa a 

6	 Sustentando	a	independência	das	instâncias:	STF,	AgRg	no	RE	736.351,	1ª	Turma,	Rel.	
Luis	Roberto	Barroso,	DJe	11.12.2013;	STF,	AgRg	na	Pet.	3.240,	Pleno,	Rel.	Teori	Zavascki,	DJe	
21/8/2018;	STJ,	AgInt	nos	EDcl	no	REsp	1.718.270/RJ,	1ª	Turma,	 	Rel.	Gurgel	de	Faria,	DJe	
26/5/2021;	STJ,	AgInt	no	REsp	1.761.220/PR,	1ª	Turma,	Rel.	Min.	Regina	Helena	Costa,	DJe	
20/10/2021;	STJ,	RMS	27.216,	6ª	Turma,	Rel.	Rogerio	Schietti	Cruz,	DJe	7/5/2015.
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condenação pela prática de atos ímprobos mais difícil do que a condenação 
criminal, e exclui do âmbito da improbidade administrativa vários ilícitos que 
importam em enriquecimento ilícito, causam lesão ao erário e/ou atentam contra 
os princípios da Administração Pública. Por isso, tal preceito legal contraria o § 4º 
do artigo 37 da Constituição Federal.

2.7

O dispositivo normativo inserto no § 18 do artigo 17 da nova Lei nº 8.429/1992-
2021 é mais um privilégio ao acusado pela prática de ato ímprobo. Uma regalia 
exclusiva no processo civil. Assegura-se ao acusado pelo cometimento de atos 
ímprobos o direito de ser interrogado, independentemente do pedido do autor, 
além de estipular que suas recusas ou silêncios não importam em confissão.

É uma inversão do depoimento pessoal no âmbito do processo civil, pois, 
como se sabe, este instituto processual é meio de prova pedido apenas pela parte 
adversa, e que objetiva a confissão7. Destarte, é incoerente que o interrogatório 
seja um direito do requerido, bem como que seu silêncio ou negativa não importe 
em confissão. Como afirmado, nenhum outro réu no processo civil tem estas 
prerrogativas.

Além da violação ao princípio da isonomia, mais uma possibilidade de  
procrastinar o trâmite processual, contribuindo para a certeza de prescrição; 
diminuindo a carga normativa do § 4º do artigo 37 da Constituição Federal.

2.8

A Lei nº 14.230/2021 também inseriu na Lei nº 8.429/1992 o inciso II do § 10-F 
do artigo 17. Como já destacado, este preceito prevê a nulidade da sentença que 
condenar o réu sem a produção de prova por ele tempestivamente especificada.

Além do ensejo para procrastinar o trâmite processual e levar à certeza 
de prescrição, o dispositivo viola o devido processo legal. De fato, pois afronta 
a paridade de armas, implica na impossibilidade do Poder Judiciário indeferir 
provas impertinentes e procrastinatórias, instrumentalizando o processo para 
interesses privados.

Esta previsão legal destroça o conteúdo normativo do § 4º do artigo 37 da 
Constituição da República, pois somada à prescrição intercorrente torna quase 
impossível a condenação pela prática de atos ímprobos. 

7	 DIDIER	JÚNIOR,	Fredie.	Curso	de	Direito	Processual	Civil	(Vol	2.).	Salvador:	Juspodivm,	
2020.	p.	188.



281

2.9

A Lei nº 14.230/2021 introduziu na Lei nº 8.429/1992 os §§ 11 e 16 ao artigo 
17. Estas disposições importam no cerceamento do direito do autor em produzir 
provas, pois o pedido condenatório pode ser julgado improcedente a qualquer 
momento ou convertido em ação civil pública. Pela nova legislação, o autor 
pode ter seu direito de ação abortado, mesmo sem que lhe seja possibilitado 
comprovar o alegado na petição inicial.

A “conversão em ação civil pública” é um contrassenso, pois a demanda com 
pedidos de condenação prática de atos ímprobos já é uma ação civil pública. 
De fato, pois a proteção do patrimônio público e da probidade administrativa é 
reconhecida como interesse difuso, tanto na Lei nº 7.347/1985, como no inciso III 
do artigo 129 da Constituição Federal. Por isso, a melhor doutrina e a jurisprudência 
mais consentânea firmaram posição de que os pedidos de condenação pela 
prática de atos ímprobos devem ser objeto mediato de ação civil pública8.

O problema é coarctar, abruptamente e a qualquer tempo, o direito do 
autor provar o alegado. Esta situação importa não apenas em nulificar o § 4º do 
artigo 37 da Constituição Federal, deixando ao desamparo direitos fundamentais 
garantidos na Carta Magna, como em violação ao direito de ação e ao devido 
processo legal.

2.10

O § 1º do artigo 21 da nova Lei nº 8.429/1992-2021, estabelece que: “Os atos do 
órgão de controle interno ou externo serão considerados pelo juiz quando tiverem 
servido de fundamento para a conduta do agente público”.

Outra causa de comunicabilidade indevida de instâncias. Além disso, 
a regra submete a caracterização dos atos de improbidade administrativa a 
posições tomadas por órgãos que, por vezes, estão sob as influências políticas 
e/ou hierárquicas do agente ímprobo. Essa mudança introduz um salvo conduto 
concedido para pessoas com influência política.

2.11

Na mesma direção do entrave anterior, mas muito pior, é o § 8º do artigo 1º da 
nova Lei nº 8.429/1992-2021, dispondo que: “não configura improbidade a ação ou 

8	 A	respeito:	GARCIA,	Emerson;	ALVES,	Rogério	Pacheco.	Improbidade	Administrativa.	
8ª	ed.	São	Paulo:	Saraiva,	2015.	p.	773-776;	STJ,	REsp	1.108.010/SC,	Rel.	Herman	Benjamin,	
DJe	21/8/2009;	STJ,	AgRg/AgRg/REsp	1334872/RJ,	1ª	Turma,	Rel.	Arnaldo	Esteves	Lima,	DJe	
14/8/2013;	TJPR,	AC	nº	1.492.841-5,	5ª	Câmara	Cível,	Rel.	Rogério	Ribas,	DJ	18/7/2016.
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omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, 
ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente 
nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário”.

Esta previsão simplesmente inviabiliza a caracterização de condutas 
como atos de improbidade administrativa. Com efeito, pois sempre haverá a 
possibilidade do requerido alegar que praticou a conduta ilícita porque interpretou 
algum preceito legal no sentido de alguma orientação jurisprudencial, ainda 
que obscura, minoritária e não prevalente. E, como se sabe, na diversidade de 
tribunais existente no País sempre será possível encontrar um julgado que, de 
alguma maneira ou aspecto, possa justificar a conduta do agente ímprobo.

Com esta regra fica impossível condenar alguém pela prática de atos de 
improbidade administrativa, ainda que comprovada a ilicitude e a tipicidade 
ímproba da conduta. Esta situação, sem sombra de dúvida, importa em 
“revogação” do previsto no § 4º do artigo 37 da Constituição Federal por norma 
infraconstitucional, desamparando os direitos fundamentais à probidade 
administrativa e à defesa do patrimônio público.

2.12

O preceito normativo incluído pela Lei nº 14.230/2021 no § 2º do artigo 17-C, da 
nova Lei de Improbidade Administrativa, proíbe qualquer tipo de solidariedade nas 
condenações financeiras decorrentes do cometimento de atos de improbidade 
administrativa.

A norma não apenas fere a sistemática da regulamentação da reparação 
de danos decorrentes de atos ilícitos estipulada no artigo 942, do Código Civil, 
como atenta contra a própria lógica. Com efeito, pois se duas ou mais pessoas, 
em comunhão de esforços, causam um determinado prejuízo ao erário é evidente 
que todas estas pessoas sejam, conjuntamente, responsáveis pela reparação 
dos danos. Em muitos casos, principalmente quando todos os envolvidos, 
em comunhão de esforços, praticam todos os atos ilícitos, nem sequer existe 
possibilidade de delimitar o quantum seria de responsabilidade de cada qual dos 
agentes que cometeram os atos ilícitos causadores da lesão ao erário. Nestas 
situações é impossível uma determinação da cota parte de cada um. Acrescente-
se que a reparação de danos causados ao erário não constitui pena, mas mera 
recomposição dos prejuízos sofridos.

Formulação normativa similar não está estatuída para os demais 
instrumentos processuais de proteção ao patrimônio público, como a ação civil 
pública prevista no artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, no inciso VIII 
do artigo 1º da Lei nº 7.347/1985 e no inciso IV do artigo 25 da Lei nº 8.625/1993, 
tampouco para a ação popular. Também não está estipulada para indenizações 
devidas a particulares, o que importa em ofensa ao princípio da isonomia. 
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Sendo assim, através de disposição infraconstitucional, minimiza-se o preceito 
estatuído no § 4º do artigo 37 da Constituição da República.

É uma formulação normativa que não faz sentido, somente dificulta a 
recomposição do patrimônio público pela via da ação com pedidos de condenação 
pela prática de atos de improbidade administrativa.

2.13

A Lei nº 14.230/2021 excluiu do caput do artigo 11, da Lei de Improbidade 
Administrativa, a expressão notadamente. Com isso, torna taxativo o rol de 
condutas ímprobas que atentam contra os princípios da Administração Pública.

Esta previsão contraria a sistemática estabelecida para as outras espécies 
de atos ímprobos. Além disso, excluiu do espectro de caracterização de atos 
ímprobos várias condutas que, claramente, atentam contra os princípios da 
Administração Pública, como, por exemplo, a tortura, o assédio etc. Condutas 
que importam em graves ofensas aos princípios da Administração Pública 
simplesmente não caracterizariam atos ímprobos.

É mais uma restrição ao estatuído no § 4º do artigo 37 da Constituição da 
República, fixada por norma infraconstitucional; o que é inconstitucional.

2.14

A Lei nº 14.230/2021 traz outros itens que dificultam e/ou impossibilitam a 
proteção do patrimônio público e da probidade administrativa. Mas, para encerrar 
esta enumeração exemplificativa, cita-se a redução das sanções.

Quanto à suspensão dos direitos políticos, a nova lei dá uma falsa impressão 
de maior rigor, pois aumentou os prazos máximos estipulados nos incisos I e II 
do artigo 12 da Lei nº 8.429/1992. Porém, retirou os mínimos. Assim, possibilita 
suspensões de direitos políticos por períodos inferiores ao interregno entre 
pleitos eleitorais. Isso torna sem efeito a reprimenda de suspensão dos direitos 
políticos, expressamente exigida pelo § 4º do artigo 37 da Constituição Federal. De 
fato, pois uma suspensão de direitos que não impeça o ímprobo de se candidatar 
para cargo eletivo não produz efeito algum.

Além disso, excluiu do inciso III do artigo 12 a perda da função pública e a 
suspensão dos direitos políticos. Esta mudança afronta o § 4º do artigo 37 da 
Constituição Federal, pois este preceito constitucional, expressamente, exige a 
previsão legal destas sanções para a prática de atos ímprobos. Então, trata-se 
de normas infraconstitucionais que, ainda no plano legislativo, sem considerar 
o caso concreto, excluem ou tornam sem efeito sanções cuja previsão legal é 
exigida pela Constituição da República.
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Estas normas implicam em desproporcionalidade, com penalização irrisória 
para condutas graves. Quanto a isso, lembra-se que muitas das condutas que 
caracterizam atos ímprobos que atentam contra os princípios da Administração 
Pública têm grande potencial ilícito, por vezes até maior do que atos que importam 
em enriquecimento ilícito e/ou que causam lesão ao erário. A título de exemplo: 
pela nova lei uma fraude em licitação, com falsificação de documentos, ameaça 
a servidores públicos etc., desde que não importe em enriquecimento ilícito e/ou 
lesão ao erário, terá como sanção máxima uma multa civil, proibição de contratar 
com o Poder Público e de receber benefícios estatais.

Portanto, a Lei nº 14.230/2021, ao excluir e/ou tornar sem efeito sanções 
expressamente exigidas pelo § 4º do artigo 37 da Constituição Federal, deixando 
insuficiente a resposta jurídica para a prática de atos ímprobos graves, 
modificou preceito constitucional, não só minimizando-o, como nulificando-o, 
desprotegendo direitos fundamentais assegurados pela Constituição da 
República.

2.15

Salienta-se que vários dos apontamentos feitos acima não são posições 
isoladas.

O Ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, em palestra 
proferida na Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, 
aduziu que a Lei nº 14.230/2021, em ao menos cinco pontos, nulifica o combate 
à corrupção e à improbidade administrativa, pois: (i) destipifica como atos 
ímprobos condutas ilícitas e aberrantes no Estado de Direito, como a tortura; (ii) 
enfraquece o sistema sancionatório; (iii) traz mecanismos de prova diabólica, 
que impedem a efetiva persecução daqueles que praticaram atos ímprobos; (iv) 
prevê antinomias e diálogo invertido das fontes; e (v) trava a jurisdição, trazendo 
privilégios aos acusados do cometimento de atos ímprobos.9

Outrossim, destaque-se que a Lei nº 14.230/2021 é fruto de um substitutivo 
que, sem qualquer debate, sepultou o trabalho de uma comissão técnica de 
revisão da Lei nº 8.429/1992. Este substitutivo, votado às pressas e em plena 
pandemia, deixou claro o  desiderato de beneficiar acusados da prática de atos 
de improbidade administrativa. Seu resultado, como amplamente demonstrado, 
foi dificultar e/ou tornar impossível a punição das pessoas que praticam atos 
ímprobos. A clara intenção do substitutivo foi nulificar a Lei nº 8.429/1992 e, 
consequentemente, o § 4º do artigo 37 da Constituição Federal. Por isso, aplica-
se ao caso, com perfeição, as lições de Daniel Sarmento e Cláudio Pereira de 

9	 Palestra	na	Escola	Superior	do	Ministério	Público	do	Estado	de	São	Paulo.	Disponível	
em:	<https://youtu.be/4ccXxoPxwHM>.	Acesso	em	15/7/2022.

https://youtu.be/4ccXxoPxwHM


285

Souza:

“ […] persecução por meio da lei de objetivos ilegítimos 
pode também ser enquadrada como hipótese de 
desvio de poder legislativo. A categoria de desvio de 
poder legislativo, inspirada na doutrina francesa do 
détournement de pouvoir, tem uma das suas mais claras 
manifestações na hipótese em que o legislador se afasta 
de sua missão institucional de busca do bem comum 
para, de forma escamoteada, perseguir finalidades 
incompatíveis com os valores fundamentais da ordem 
jurídica. A finalidade aparente até pode ser lícita, mas 
a finalidade real se mostra não apenas ilícita, mas 
também, muitas vezes, ofensiva à moralidade pública.” 10 
(grifou-se)

3. Irretroatividade dos dispositivos normativos da Lei n° 
14.230/2021

3.1

A alegação para sustentar a retroatividade, contrariando o princípio do 
tempus regit actum, bem como afrontando o direito adquirido, o ato jurídico 
perfeito e a coisa julgada, é o previsto no § 4º do artigo 1º da Lei nº 8.429/1992-
2021: “aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta lei os princípios 
constitucionais do direito administrativo sancionador”.

Entretanto, a Constituição da República não se refere a princípios do “Direito 
Administrativo Sancionador”. Não os enumera, não os disciplina, tampouco os 
explica. Aliás, no texto da Constituição Federal sequer existe alguma referência a 
Direito Administrativo Sancionador. O único preceito constitucional a estabelecer 
alguma garantia processual a réus de ações não criminais é o inciso LV do artigo 
5º: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral 
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela 
inerentes”.

Os institutos jurídicos não são coisas do mundo fático, que têm existência 
própria. São criações do Direito. Não têm essência imutável. Apenas existem 
porque previstos por normas jurídicas. Têm requisitos e regimes parametrizados 

10	 SARMENTO,	Daniel;	SOUZA,	Cláudio	Pereira	de.	Direito	Constitucional:	teoria,	história	
e	métodos	de	trabalho.	Belo	Horizonte:	Fórum,	2016.	p.	473.
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por normas do Direito positivo11. Assim, os únicos princípios constitucionais de 
Direito Administrativo Sancionador são as garantias de contraditório e ampla 
defesa, estatuídas no inciso LV do artigo 5º da Constituição da República.

As garantias de contraditório e ampla defesa não importam em exceção aos 
princípios do tempus regit actum, tampouco têm a capacidade de violar o direito 
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, previstos no inciso XXXVI do 
artigo 5º da Constituição Federal e no artigo 6º da Lei de Introdução às Normas 
do Direito Brasileiro.

3.2

Considerando que não existe um sistema constitucional de garantias para o 
“Direito Administrativo Sancionador”, a única possibilidade das normas previstas 
na Lei nº 14.230/2021 retroagirem para beneficiar os acusados pela prática 
de atos ímprobos seria entender que os princípios constitucionais do “Direito 
Administrativo Sancionador” corresponderiam àqueles aplicáveis ao Direito 
Penal, chamando a incidência da norma estipulada no inciso XL do artigo 5º da 
Constituição Federal.

Contudo, em nenhum momento a Constituição da República equipara 
improbidade administrativa a crime, acusados pela prática de ilícitos 
administrativos a acusados do cometimento de crime. Muito pelo contrário, a 
Constituição Federal é bastante clara em diferenciar crime de improbidade 
administrativa. O faz implicitamente no artigo 15, quando trata, nos incisos III 
e V, as duas situações como hipóteses diferentes de suspensão dos direitos 
políticos; e, expressamente, no § 4º do artigo 37, quando assevera que os atos de 
improbidade administrativa são sancionados sem prejuízo da ação penal cabível12.

A distinção feita por estes preceitos constitucionais decorre das claras 
diferenças existentes entre Direito Penal e “Direito Administrativo Sancionador”. 

11	 LOPES,	Pedro	Moniz.	Derrotabilidade	Normativa	e	Normas	Administrativas,	tese	de	
doutorado,	Lisboa:	Universidade	de	Lisboa,	2014.	Notas	761	e	810,	p.	340	e	357.
12	 Há	muito	 tempo	 se	 reconhece	 que	 a	 Lei	 de	 Improbidade	 Administrativa	 não	 tem	
caráter	criminal	e	que	ato	 ímprobo	não	é	crime,	de	maneira	que	a	aplicação	das	normas	
trazidas	pela	Lei	de	Improbidade	Administrativa	segue	critérios	próprios,	diversos	do	Direito	
Penal	 e	do	processo	penal.	Neste	 sentido,	por	exemplo:	DA	SILVA,	 José	Afonso.	Curso	de	
Direito	Constitucional	 Positivo.	 9ª	 ed.	 São	Paulo:	Malheiros,	 1993.	 p.	 572;	OSÓRIO,	 Fábio	
Medina.	Observações	Sobre	Improbidade	dos	Agentes	Públicos	à	Luz	da	Lei	8.429.	In:	Revista	
dos	Tribunais	740,	1997,	p.	109-111;	FAZZIO	JÚNIOR,	Waldo.	Improbidade	Administrativa	e	
Crimes	de	Prefeitos.	São	Paulo:	Atlas,	2000.	p.	46;	STF,	AgR	no	Pet	3.240,	Plenário,	Rel.	p/	
acórdão	Luís	Roberto	Barroso,	j.	10/5/2018,	DJe	22/8/2018;	STJ,	AgInt	no	REsp	1.534.131/
RN,	1ª	Turma,	Rel.	Regina	Helena	Costa,	j.	15/4/2019,	DJe	23/4/2019;	STJ,	REsp	1.755.340/
RJ,	 2ª	 Turma,	 Rel.	 Herman	 Benjamin,	 j.	 19/3/2020,	 DJe	 5/10/2020;	 STJ,	 AgRg	 no	 AREsp	
205.536/RS,	2ª	Turma,	Rel.	Mauro	Campbell	Marques,	j.	20/09/2012,	DJe	26/09/2012;	STJ,	
HC	351.763/AP,	5ª	Turma,	Rel.	Reynaldo	Soares	da	Fonseca,	j.	24/5/2016,	DJe	1/6/2016;	e	
STJ,	RHC	88.828/DF,	6ª	Turma,	Rel.	p/	acórdão	Antônio	Saldanha	Palheiro,	j.	10/4/2018,	DJe	
11/5/2018.
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A começar pelo tipo de sanções. O Direito Penal incide muito mais severamente 
nos direitos individuais, pois sua punição característica é a pena privativa de 
liberdade. Justamente em razão desta intensidade o Direito Penal é a ultima ratio 
e sobre ele incidem os princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade. 
Por sua vez, o “Direito Administrativo Sancionador” rege-se pela prevalência do 
interesse público, vinculado à busca de interesses gerais e coletivos. Por isso, as 
garantias no âmbito do “Direito Administrativo Sancionador” não têm o mesmo 
alcance que as estabelecidas na seara criminal.

Fixadas estas premissas, pode-se voltar à questão do início deste 
item: os princípios constitucionais do “Direito Administrativo Sancionador” 
corresponderiam àqueles aplicáveis ao Direito Penal? Fundamentado no exposto, 
conclui-se que a resposta é negativa, pois a Constituição Federal separa crime 
de responsabilidade extrapenal. Deixa claro que ato ímprobo é diferente de 
crime. Aparta a responsabilização criminal daquela pela prática por atos de 
improbidade administrativa. Em nenhum momento determina a incidência dos 
princípios e garantias do Direito Penal ao âmbito da improbidade administrativa.

Como improbidade administrativa e crime são consideradas pela 
Constituição Federal como institutos diferentes, não havendo disposição 
expressa é impossível aplicar à responsabilização pela prática de atos ímprobos 
as mesmas garantias e os mesmos princípios constitucionais previstos para o 
Direito Penal.

3.3

Sendo certo que os supostos princípios constitucionais do “Direito 
Administrativo Sancionador”, referidos no § 4º do artigo 1º da Lei nº 8.429/1992-
2021, não são as garantias e os princípios constitucionais fixados para o Direito 
Penal, resta saber se aqueles princípios teriam o condão de fazer retroagir norma 
mais benéfica ao acusado.

Para responder tal indagação, deve ser lembrado que o direito adquirido, 
o ato jurídico perfeito e a coisa julgada são garantias estabelecidas no inciso 
XXXVI do artigo 5º da Constituição Federal. São repetidas no artigo 6º da Lei 
de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, que é expresso em definir o 
princípio do tempus regit actum. Portanto, a retroatividade da lei é exceção. 
Como exceção, deve ser expressa13.

A Constituição Federal, no inciso XL do artigo 5º, prevê a retroatividade 
apenas para a lei penal mais benéfica, sem referência às normas sancionatórias 

13	 A	respeito	da	interpretação	restritiva	das	normas	de	exceção:	FERRAZ	JÚNIOR,	Tércio	
Sampaio.	Introdução	ao	Estudo	do	Direito:	Técnica,	Decisão,	Dominação.	2ª	Ed.	São	Paulo:	
Atlas,1994.	p.	295.



288

de outra característica. Portanto, como crime e improbidade administrativa são 
coisas diferentes, a retroatividade da lei mais benéfica não contempla acusados 
da prática de atos ímprobos. A razão para constar apenas a retroatividade da 
lei criminal mais benéfica fundamenta-se nas peculiaridades do Direito Penal, 
como as relacionadas à privação de liberdade. Na improbidade administrativa, 
por mais grave que seja a conduta do agente, não há restrição de sua liberdade.14

4. Considerações Finais

Do quanto exposto, percebe-se que a Lei nº 14.230/2021, pelos vários 
entraves que estabelece, impossibilita a utilização da ação com pedidos de 
condenação pelo cometimento de atos de improbidade administrativa. Com isso, 
retira totalmente a eficácia da norma prevista no § 4º do artigo 37 da Constituição 
Federal. Importa em aniquilamento dos direitos fundamentais à proteção do 
patrimônio público e da probidade administrativa, o que corresponde a uma 
revogação de preceito constitucional por norma infraconstitucional. Destarte, 
não resta outra conclusão senão reconhecer a inconstitucionalidade integral 
da Lei nº 14.230/2021; pois além de ser fruto de desvio legislativo implica em 
revogação do § 4º do artigo 37 da Constituição Federal.

Além disso, conforme também amplamente demonstrado, considerando 
que em nenhum de seus preceitos a Constituição da República se refere a 
“princípios do Direito Administrativo Sancionador”, bem como que, claramente, 
diferencia ato ímprobo de crime, a disposição estatuída no inciso XL do artigo 
5º, por restringir o princípio do tempus regit actum, o direito adquirido, a coisa 
julgada e o ato jurídico perfeito, deve ser interpretada restritivamente, de maneira 
que incide apenas para a lei criminal mais benéfica. Nestas circunstâncias, 
como a Lei nº 14.230/2021 não trata de Direito Penal, não pode retroagir para 
regulamentar fatos ocorridos antes de sua vigência.
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ATO DE IMPROBIDADE: LEGITIMIDADE E PARTICIPAÇÃO DA PESSOA 
JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Luiz Fenando Bellinetti1

Ricardo Benvenhu2

Introdução

A Lei de Improbidade Administrativa tornou-se, desde a sua vigência, um 
dos mais relevantes instrumentos normativos colocados à disposição do (s) 
ente (s) legitimado (s) para coibir comportamentos ilícitos que transbordem dos 
deveres funcionais dos agentes públicos. 

Assim é que se objetiva, no presente trabalho, por intermédio do método 
dedutivo, com base em pesquisa, legislação e jurisprudência, estudar, num 
primeiro momento, o tratamento constitucional da probidade administrativa, 
contextualizando-a com o modelo de Estado Democrático de Direito referendado 
pela Constituição Federal.

Em um segundo momento, pretende-se analisar a legitimidade ativa nas 
ações de improbidade administrativa, especialmente, a partir da alteração 
promovida pela Lei 14.230/21. Também constitui propósito deste trabalho verificar 
quais agentes públicos e políticos podem ser sujeitos passivos de improbidade 
administrativa, notadamente se o vereador, no exercício de sua função típica 
legislativa, está sujeito ao regime jurídico-administrativo de responsabilidade 
da Lei 8.429/92, bem assim os demais agentes integrantes da Administração 
Pública, direta ou indireta, como os advogados públicos, tudo em cotejo com 
a nova disciplina da Lei 14.230/21. Por fim, proceder-se-á uma análise sobre o 
sistema de participação da pessoa jurídica de direito público interno nos atos de 
improbidade administrativa.

1. A Probidade Administrativa Como Interesse Difuso

O Estado Democrático de Direito, expressamente consagrado na 
Constituição Federal de 1988, foi substancialmente renegado no período da 
ditadura militar, em decorrência da supressão de direitos fundamentais, para 

1	 Mestre	em	Direito	pela	UEL	e	Doutor	em	Direito	pela	PUC-SP.	Procurador	de	Justiça	
Aposentado.	Advogado.	Professor	dos	Cursos	de	graduação	e	pós-graduação	em	Direito	da	
UEL.
2	 Mestre	em	Direito	Negocial	 pela	Universidade	Estadual	 de	 Londrina.	 Promotor	de	
Justiça	do	Estado	do	Paraná,	 lotado	na	Promotoria	de	Proteção	ao	Patrimônio	Público	da	
Comarca	de	Londrina.
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garantir o exercício arbitrário de poder por grupos militares que assumiram o 
aparato estatal. 

Com as negociações entre os diferentes grupos políticos, para pavimentar 
a reconstrução democrática no final dos anos oitenta, institui-se um processo 
de exercício do poder constituinte originário que estabelece diretrizes para a 
fruição dos bens jurídicos fundamentais ao homem, promovendo a retomada 
dos instrumentos de Estado voltados à promoção do ser humano por meio da 
democracia.

Para sanar qualquer dúvida que porventura surja sobre o assunto, o 
constituinte tratou de inserir já no artigo 1º que “a República Federativa do Brasil, 
formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos à 
soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais e da 
livre iniciativa”.

Nesse sentido, afirma Daniel Sarmento3 que a Assembleia Constituinte de 
1987/1988 corou o processo de redemocratização do país e quis romper com esse 
estado de coisas, promulgando uma constituição contendo um amplo e generoso 
elenco de direitos fundamentais de diversas dimensões - direitos individuais, 
políticos, sociais e difusos - aos quais conferiu aplicabilidade imediata (art. 5º, 
parágrafo 1º), e protegeu diante do próprio poder de reforma (art. 60, § 4º, IV).

Exatamente nesse contexto, o constituinte não somente limitou o exercício 
do poder estatal, mediante o dever de respeito aos direitos individuais e 
coletivos, mas também exigiu que o próprio Estado implemente políticas públicas 
destinadas a efetivar e garantir os direitos básicos e essenciais do cidadão, que 
são inerentes a todo ser humano.

E, para proteger os bens jurídicos fundamentais do cidadão, atribui-
se aos agentes públicos e políticos, como detentores de representação 
estatal, a obrigação de atuar conforme os princípios e regras previstas na 
Constituição Federal, impondo aos violadores do regime jurídico-administrativo 
a responsabilização de seus atos.

Nessa ordem de ponderação, é fato que o Estado Democrático de Direito 
não pode prescindir de uma Constituição. E mais, sem a redemocratização e 
constitucionalização do país, em que se materializam valores que a sociedade 
consagrou como fundamentais, revela-se improvável a efetiva tutela dos bens 
jurídicos essenciais a vida digna, todos de jaez constitucional.

Sérgio Alves Gomes4 assevera que o Estado Democrático de Direito é o 

3	 SARMENTO,	Daniel.	O	neoconstitucionalismo	no	Brasil:	riscos	e	possibilidades.	Revista	
Brasileira	de	Estudos	Constitucionais.	Belo	Horizonte,	v.	3,	n.	9,	p.	95-133,	 jan./mar.	2009.	
Disponível	em:	<https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/5869>.	Acesso	em:	14	nov.	2020.
4	 GOMES,	Sérgio	Alves.	Hermenêutica	Constitucional:	Um	Contributo	à	Construção	do	



292

Estado comprometido com os valores da Democracia, entre os quais o valor maior 
é o da dignidade da pessoa humana. É em respeito a este que os demais valores- 
vida, liberdade, igualdade, segurança, justiça, propriedade, desenvolvimento, 
justiça - devem ser assegurados.

Não se olvida que um Estado arraigado pela corrupção pública, com o 
vilipêndio dos cofres estatais, enriquecendo ilicitamente agentes públicos, 
políticos e particulares em adesão, não consegue cumprir o mandamento 
constitucional de realizar as prestações públicas fundamentais (CF, art. 1º).

Nesse ponto, observe-se que o comportamento transgressor do agente do 
Estado, que malversa as verbas públicas infringe os princípios da boa administração 
e compromete, inegavelmente, a destinação de valores para a saúde, educação, 
segurança, meio ambiente e tantos outros pontos fundamentais.

Com propriedade, assevera Renato de Lima Castro5:

[…] o cidadão brasileiro, verdadeiro titular do poder 
(povo), participa, no mais das vezes, deste complexo 
sistema de generalizada corrupção. Grandes empresas 
pagam propina para agentes políticos (corruptos), para 
custearem milionárias eleições (gastos, todavia, não 
contabilizados pela Justiça Eleitoral). Em contrapartida, 
esses políticos favorecem os agentes corruptores 
(empresas/empresários), superfaturando obras públicas, 
direcionando licitações, o que demanda a formação de 
estruturadas organizações criminosas, que mantém 
intacto e perene o sistema de corrupção eleitoral, com 
seus atores perpetuando-se no poder. A Lava Jato, 
Publicano, e tantas outras operações, são exemplos desta 
triste realidade.

Assim, pode-se dizer que há uma forma de governo no Brasil, em que o 
povo, legítimo titular do poder, outorga aos seus representantes o dever de gerir 
a coisa pública com absoluto respeito aos ditames constitucionais e legais.

Dessa forma, inexiste dúvida de que o regime constitucional da probidade 
na Administração Pública espraia efeitos a todo o ordenamento jurídico-
administrativo, conferindo ao intérprete importante vetor que deve conduzir 
qualquer técnica interpretativa. Busca-se concretizar o princípio da unidade 

Estado	Democrático	de	Direito.	Curitiba:	Editora	Juruá,	2011.
5	 CASTRO,	 Renato	 de	 Lima.	 Colaboração	 premiada	 e	 improbidade	 administrativa:	
aspectos	fundamentais.	In:	CASTRO,	Renato	de	Lima;	DINIZ,	Cláudio	Smirne;	ROCHA,	Mauro	
Sérgio	 (Org.).	Aspectos	Controvertidos	da	Lei	de	 Improbidade	Administrativa:	uma	análise	
crítica	a	partir	dos	julgados	dos	tribunais	superiores.	Volume	II.	Belo	Horizonte:	Del	Rey,	2018.
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constitucional, em que as normas da Constituição Federal se integram e 
completam reciprocamente, compondo um todo. Com esse quadro de ideias, 
qualquer interpretação que busque deturpar a proteção constitucional da 
probidade administrativa é, por força da racionalidade, reconhecida como 
falaciosa e inconstitucional.

Atento à necessidade de albergar este regime de proteção, o legislador 
infraconstitucional estabeleceu um microssistema de combate à corrupção e, 
consequentemente, de tutela à probidade da Administração Pública, formado pela 
Lei de Ação Popular (4.717/1965), Lei de Improbidade Administrativa (8.429/92), 
Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013) e Lei de Organização Criminosa (12.850/13).

No ambiente constitucional, constitui causa de suspensão dos direitos 
políticos a prática de atos de improbidade administrativa (CF, art. 15, V), sendo 
relevante destacar que esta sanção, conectada com a supressão de um direito 
democrático e fundamental, somente deve ser prevista e aplicada aos casos 
efetivamente graves, o que reforça o rígido tratamento constitucional em face 
do agente público desonesto, imoral e desleal.

De igual sorte, considera-se crime de responsabilidade, praticado pelo 
Presidente da República e/ou pelos Ministros de Estado, quaisquer atos que 
atentem contra a probidade na administração pública (CF, art. 85, V).

Com efeito, conceituar a probidade administrativa não parece ser tarefa 
simples. A palavra probidade origina-se do latim “probitas”, do radical “probus”, e 
traduz a ideia de honestidade e competência no exercício de uma função social.

Fábio Medina Osório6 ensina que:

[…] a improbidade decorre da quebra do dever de 
probidade administrativa, que descende, diretamente, 
do princípio da moralidade administrativa, traduzindo os 
deveres fundamentais aos agentes públicos: honestidade 
e eficiência funcional mínima. Daí decorre a ideia de que a 
improbidade revela a violação aos deveres de honestidade 
lato sensu e eficiência profissional em sentido amplo.

José Afonso da Silva7, referindo-se a Marcello Caetano, afirma que 
a probidade administrativa consiste no dever de o funcionário servir a 
Administração com honestidade, procedendo no exercício das suas funções, sem 
aproveitar os poderes ou facilidade delas decorrentes em proveito pessoal ou de 

6	 OSÓRIO,	 Fábio	Medina.	 Improbidade Administrativa. 2.	 ed.	 Porto	Alegre:	 Síntese,	
1998,	p.	62.		
7	 SILVA,	 José	Afonso	 da.	 Curso	 de	 direito	 constitucional	 positivo.	 37.	 ed.	 São	 Paulo:	
Malheiros,	2014,	p.	678.
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outrem a quem queira favorecer. O desrespeito a esse dever é que caracteriza 
a improbidade administrativa. Cuida-se de uma imoralidade administrativa 
qualificada. A improbidade administrativa é uma imoralidade qualificada pelo 
dano ao erário e correspondente vantagem ao ímprobo ou a outrem.

Há, portanto, nítida associação da improbidade administrativa com o 
princípio da moralidade, deixando de conter uma conceituação mais ampla, o 
que, por certo, restringe indevidamente o mandamento constitucional gizado no 
artigo 37 da Constituição Federal.

Anote-se que Maria Sylvia Di Pietro8, perfilhada nesse entendimento, reforça 
que a “lesão à moralidade administrativa é apenas uma das inúmeras hipóteses 
de atos de improbidade previstos em lei”.

Na mesma sintonia, Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves9:

[…] em face da própria técnica legislativa adotada, que 
considerou ato de improbidade a mera violação aos 
princípios regentes da atividade estatal, devem ser 
buscadas novas perspectivas para a compreensão da 
probidade, considerada por muitos mera especificação 
do princípio da moralidade administrativa. Todos os atos 
dos agentes públicos devem observar a normatização 
existente, o que inclui toda a ordem de princípios, e não 
apenas o princípio da moralidade. Assim, quando muito, 
será possível dizer que a probidade absorve a moralidade, 
mas jamais terá a sua amplitude delimitada por esta. 
Não obstante o extenso rol de princípios, expressos e 
implícitos, que norteiam a atividade do agente público, os 
princípios da legalidade e moralidade são o alicerce quase 
que integral do princípio da probidade, o que deflui da 
observância das regras e princípios do próprio sistema.

É claro que se exige o dolo do agente no cometimento de atos de 
improbidade administrativa, inadmitindo-se a responsabilidade objetiva no 
direito administrativo sancionador10.

8	 DI	PIETRO,	Maria	Sylvia	Zanella.	Direito Administrativo.	22.	ed.	São	Paulo:	Atlas,	2009,	
p	805.
9	 GARCIA,	Emerson;	ALVES,	PACHECO,	Rogério.	Improbidade	administrativa.	9.	ed.	São	
Paulo:	Saraiva,	2017,	p.	104-110.
10	 O	 STJ	 consolidou	 o	 entendimento	 pela	 necessidade	do	 elemento	 subjetivo	para	 a	
caracterização	de	ato	de	 improbidade.	Para	a	 configuração	da	 improbidade	tipificada	nos	
arts.	9º	e	11	(enriquecimento	ilícito	e	violação	aos	princípios	da	Administração	Pública)	exige-
se	dolo;	enquanto	que	para	o	art.	10	(dano	ao	Erário)	exige-se,	ao	menos,	a	culpa	grave.	A	
Lei	 14.230/21,	que	alterou	 substancialmente	diversos	artigos	da	 Lei	8.429/92,	 suprimiu	a	
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Dito isso, importante asseverar que a correta utilização da função pelo 
agente público, de quaisquer dos poderes da República Federativa do Brasil, 
constitui em direito fundamental do cidadão, positivado ao longo do texto 
constitucional por princípios e regras que compõem o rígido sistema de probidade 
na Administração Pública.

Nesse sentir, não parece haver dúvida de que a probidade administrativa 
deve ser considerada direito fundamental coletivo, materializada pelo agir hígido 
e probo do agente público.

É certo que a probidade administrativa deve compatibilizar-se com o 
Estado Democrático de Direito, notadamente com o severo combate à corrupção 
pública. Evidente que a prática de reiterados atos ímprobos inibe o investimento 
público em diversas áreas de notável relevância ao cidadão, inviabilizando a 
concretização do princípio da dignidade da pessoa humana.

Há, ainda, o artigo 5º, parágrafo 2º, do mesmo diploma, em que os direitos 
e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do 
regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em 
que a República Federativa do Brasil seja parte, o que permite afirmar que a 
probidade administrativa também está tutelada em diversos outros dispositivos 
constitucionais, como os artigos 37 “caput”, 37, § 4º, 127, 129, III, dentre outros.

Assim, não existem dúvidas de que o dever geral de probidade deriva 
diretamente dos princípios que a Constituição adota para a proteção da 
Administração Pública, constituindo, assim, um direito fundamental.

Na esteira dessas ponderações, Juarez Freitas11:

[...] direito fundamental à boa Administração Pública, 
que pode ser assim compreendido: trata-se do direito 
fundamental à administração pública eficiente e 
eficaz, proporcional cumpridora de seus deveres, com 
transparência, motivação, imparcialidade e respeito à 
moralidade, à participação social e à plena responsabilidade 
por suas condutas omissivas e comissivas. A tal direito 
corresponde o dever de a administração pública observar, 
nas relações administrativas, a convergência da totalidade 
dos princípios constitucionais que a regem.

Note-se que os agentes do Estado têm a obrigação de atuar conforme as 
diretrizes constitucionais e legais de uma Administração Pública proba, íntegra, 

punição	dos	atos	de	improbidade	administrativa	por	culpa	grave,	exigindo-se	dolo	específico.
11	 FREITAS,	 Juarez.	 Discricionariedade	 administrativa	 e	 o	 direito	 fundamental	 à	 boa	
administração	pública.	2.	ed.	São	Paulo:	Malheiros,	2009,	p.	22.
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livre de comportamentos imorais, ilegais, pessoais e inefetivos.
Destaque-se, portanto, que o agir probo está absolutamente atrelado 

com os direitos fundamentais, sob duplo aspecto, uma vez que: i) a probidade 
insere-se, nitidamente, em direito fundamental transindividual; II) por meio do 
comportamento ímprobo dos agentes estatais, violam-se, por via indireta, outros 
direitos de fundamental importância, como a vida, saúde, educação etc.

Feitas essas considerações, fácil perceber que a probidade administrativa 
insere-se no campo do interesse difuso. Assim, evidente que a Lei de Improbidade 
Administrativa, mediante a subsunção da conduta do agente público e/ou político 
ao tipo de injusto ímprobo e a correspondente sanção delineada no artigo 12, 
I, II, III e IV, visa, de forma inequívoca, resguardar o interesse difuso de uma 
Administração proba, mediante o respeito aos princípios e regras constitucionais 
e legais.

Nesse sentido, Wallace Paiva Martins Junior12 assevera que a repressão da 
improbidade administrativa é uma das formas de defesa do patrimônio público, 
visto que a gestão honesta da coisa pública é o mais puro exemplo da coisa 
pública.

Assim, sob a perspectiva constitucional, inegável a correlação entre a 
probidade administrativa e os interesses difusos, na medida em que: i� extrapolam 
a órbita individual; ii� seus sujeitos são indetermináveis, isto é, pertencentes a 
sociedade como um todo, sendo que não há relação jurídica catalisadora dos 
indivíduos afetados por esse interesse; iii� o objeto é indivisível, ou seja, a lesão 
ao patrimônio público afeta não somente o indivíduo mas toda a coletividade; 
iv� existe ligação meramente fática a unir os sujeitos pulverizados na sociedade, 
pois ostentam a condição de seres humanos.

Relevante anotar a lição de Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo 
Andrade13:

Não é difícil perceber, pois, que a tutela da probidade 
administrativa, interesse jurídico titularizado por toda 
a sociedade, se insere na órbita dos interesses difusos, 
apresentando as suas características marcantes, quais 
sejam: a) a indeterminação dos sujeitos: a defesa da 
probidade administrativa não pertence a uma pessoa 
isolada, nem a um grupo delimitado de pessoas, mas sim à 
coletividade como um todo; b) a indivisibilidade do objeto: 

12	 MARTINS	JÚNIOR,	Wallace	Paiva.	Ação	Civil	Pública	de	Improbidade	Administrativa.	
Boletim	Informativo	da	Escola	Superior	do	Ministério	Público	de	São	Paulo,	São	Paulo,	v.	030,	
p.	03-05,	1996,	p.	04.
13	 ANDRADE,	 Adriano;	 MASSON,	 Cleber;	 ANDRADE,	 Landolfo.	 Interesses	 difusos	 e	
coletivos.	7.	ed.	São	Paulo:	Método,	2016,	p.	701-702.
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o interesse no respeito à probidade administrativa é a um 
só tempo de todos e de cada qual; c) o fato de agregação dos 
sujeitos: os titulares do direito à probidade administrativa 
estão agregados em função de uma situação de fato em 
comum, à circunstância de estarem sujeitos aos efeitos 
da lesão à probidade administrativa.

Com efeito, em razão dos postulados República e Estado Democrático de 
Direito decorrem diversos conteúdos intrínsecos a probidade administrativa, tais 
como: responsabilidade dos agentes públicos; prestação de contas; publicidade 
dos atos e transparência administrativa; mecanismos fiscalizatórios, tais como 
a ação popular e ação civil pública; proteção de direitos Fundamentais; proibição 
de regulamentos autônomos e submissão dos agentes públicos ao princípio da 
legalidade.14

Nessa linha, afasta-se qualquer dúvida sobre a natureza difusa da probidade 
administrativa pela própria interpretação sistemática da Constituição Federal 
cujo artigo 129, III preceitua que incumbe ao Ministério Público a promoção 
do inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público 
e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. É fato 
que o constituinte, ao fazer a referência a outros interesses difusos e coletivos 
logo após mencionar patrimônio público, optou por considerar este como parte 
integrante daquele.

Anote-se, por derradeiro, que a atuação funcional desvirtuada e 
malversadora do agente público viola a probidade administrativa, considerada 
bem jurídico fundamental e difuso pertencente à coletividade.

2. Legitimidade

A defesa do patrimônio público encontra-se intrinsecamente conectada 
ao modelo de Estado Democrático de Direito adotado pelo constituinte de 
1988, cujas prestações fundamentais apenas são concretizadas a partir de uma 
Administração Pública proba, eficiente e zelosa. É nítido que a gestão fraudulenta 
da coisa pública, que satisfaz interesse ou sentimento pessoal, inviabiliza a 
aplicação de recursos públicos nas mais diversas áreas essenciais à população.

A bem da verdade, inexiste margem discricionária ao administrador público, 
que tem o dever de adotar, em todos os seus atos funcionais, práticas condizentes 
com os princípios constitucionais estatuídos no artigo 37 da Constituição Federal, 

14	 ARAÚJO,	 Luiz	 Alberto	 David	 e	 outro.	 Curso	 de	 Direito	 Constitucional.	 12.	 Ed.	 São	
Paulo:	Saraiva,	2008,	p.	102-103.
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sob pena de aviltar o patrimônio público.
Nesse contexto, compatibilizando-se com o dever jurídico de tutelar o 

patrimônio público, exatamente para dotar o artigo 37 da Constituição Federal 
de concretização, edita-se a Lei de Improbidade Administrativa (8.429/92)15, o 
mais importante instrumento normativo no combate à corrupção, mediante a 
tipificação de condutas ativas ou omissivas de agentes públicos e/ou políticos, 
no exercício funcional, que enriqueçam ilicitamente, causem lesão ao erário 
ou violem os princípios que regem a Administração Pública, por intermédio do 
comportamento ímprobo que se enquadra aos tipos de injusto delimitados nos 
artigos 9, 10 e 11.

A Lei 8.429/9216, por representar significativo avanço na responsabilização 
dos agentes públicos e políticos ímprobos, substituiu os diplomas vigentes até 
o momento (Lei 3.164/57, conhecida por Lei Pitombo-Godoi Ilha e Lei 3.520/58, 
conhecida como Lei Bilac Pinto).

Sobreleva anotar que a Lei 14.230/2021, publicada no Diário Oficial da União 
em 26 de outubro de 2021, alterou significativamente a Lei de Improbidade 
Administrativa, ocasionando um retrocesso legislativo em matéria de combate à 
corrupção cujo aprofundamento de seus efeitos deletérios escapam do propósito 
deste trabalho. Infelizmente, a nova Lei desrespeitou inúmeros postulados de 
direitos fundamentais estabelecidos na Constituição Federal.

Não custa lembrar que a Lei de Improbidade Administrativa apresenta 
distinções quanto à Lei de Ação Civil Pública17 e Lei da Ação Popular.

A Lei de Improbidade Administrativa, como norma de Direito Administrativo 
Sancionador do Estado, detém maior amplitude e tem por finalidade, além do 
ressarcimento ao erário, a imposição das sanções elencadas no artigo 12, a partir 
da subsunção ao tipo de injusto ímprobo. A Ação Civil Pública, por sua vez, objetiva 
reparar o dano, enquanto a Ação Popular busca, a um só tempo, a declaração de 
nulidade dos atos administrativos e o ressarcimento dos prejuízos estatais.

Nesse contexto, talvez o tema de maior relevância e controvérsia no âmbito 

15	 Também	conhecida	como	a	“Lei	do	Colarinho	Branco”.
16	 O	projeto	de	Lei	1.446/91,	de	origem	do	Presidente	da	República	Fernando	Collor	de	
Mello,	foi	aprovado	na	Câmara	dos	Deputados	Federais	em	8	de	outubro	de	1991,	todavia,	no	
Senado	Federal	apresentou-se	substitutivo	ao	projeto	original,	oportunidade	em	que,	após	
a	rejeição	de	alguns	dispositivos	e	aprovação	de	outros	na	Câmara	dos	Deputados	Federais,	
submeteu-se	à	sanção	presidencial,	dando	origem	à	Lei	8.429/92,	em	02	de	junho	do	citado	
ano.
17	 O	 artigo	 17-D	 da	 Lei	 8.42/92,	 inserido	 por	 intermédio	 da	 Lei	 14.230/21,	 também	
difere	a	ação	de	improbidade	administrativa	da	ação	civil	pública	ao	descrever	que:	“A	ação	
de	improbidade	administrativa	é	repressiva,	de	caráter	sancionatório,	destinada	à	aplicação	
de	sanções	de	caráter	pessoal	previstas	nessa	Lei,	e	não	constituí	ação	civil,	sendo	vedado	
o	seu	ajuizamento	para	o	controle	da	legalidade	de	políticas	públicas	e	para	a	proteção	do	
patrimônio	público	e	social,	do	meio	ambiente	e	de	outros	 interesses	difusos,	coletivos	e	
individuais	homogêneos”.
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coletivo seja o que remete à legitimidade. Há, de fato, inúmeras orientações e 
divergências tanto em sede doutrinária quanto jurisprudencial, as quais serão 
adiante abordadas. Por certo, a questão poderia ser dirimida com a aprovação 
do Código de Processo Coletivo, com o fim de, a um só tempo, padronizar e 
uniformizar entendimentos, além de obter segurança jurídica.

Observe-se que a legitimidade, ao lado do interesse de agir, fazia parte das 
condições da ação. É preciso enfatizar que o Código de Processo Civil de 2015 
não mais fez referência expressa às condições da ação, ao passo que o artigo 
17 dispõe que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. 
Evidente, portanto, que a possibilidade jurídica do pedido18, constante como um 
dos requisitos no Código de Processo Civil de 197319, restou suprimida no diploma 
processual, evidenciando que o instituto passa a ser analisado no mérito e não 
mais de forma preliminar.

A legitimidade de agir, por sua vez, constitui pressuposto de validade 
conectada às partes e pode ser definida como a aptidão para conduzir o polo 
ativo ou passivo do processo.

Exsurgem, nessa perspectiva, algumas posições quanto à natureza jurídica 
da legitimidade no processo coletivo, o que abarca, a toda evidência, as ações de 
improbidade administrativa.

Há orientação doutrinária no sentido de que a legitimidade decorrente dos 
interesses metaindividuais seria ordinária, tendo em vista que entes legitimados 
atuariam na defesa de suas finalidades institucionais, como titulares do direito 
alegado. Assim, em razão do objeto ser indivisível, sem pertencer a um sujeito 
individualizado, inexiste substituição processual condicionada à divisibilidade 
e identificação do sujeito beneficiado. Filiam-se os doutrinadores Rodolfo de 
Camargo Mancuso20 (2007, p. 124-125) e Ada Pellegrini Grinouver21.

Entendendo tratar-se de legitimação ordinária, ainda que sob diversa ótica, 
Luiz Fernando Bellinetti22, perfilhado no entendimento de que a legitimidade 
decorre da Lei, aduz que os conceitos de legitimidade e titularidade devem ser 
vistos sob outra perspectiva.

Sob outro viés, a segunda orientação afirma tratar-se de legitimação 

18	 Clássico	exemplo	utilizado	por	Liebman	(1983,	p.	154-155)	de	impossibilidade	jurídica	
do	pedido	é	o	de	divórcio	nos	países	que	inadmitem	tal	possibilidade.
19	 Artigo	267,	VI,	do	CPC	1973.
20	 MANCUSO,	 Rodolfo	 Camargo.	 Jurisdição	 coletiva	 e	 coisa	 julgada:	 teoria	 geral	 das	
ações	coletivas.	2.	ed.	São	Paulo:	Ed.	RT,	2007,	p.	124-125.
21	 GRINOVER,	 Ada	 Pellegrini.	Mandado	 de	 Segurança	 Coletivo:	 legitimação	 e	 objeto.	
Revista	de	Processo,	São	Paulo,	v.	15,	nº	57,	jan/mar,	1990,	p.	101.
22	 BELLINETI,	 Luiz	 Fernando.	 Ações	 coletivas:	 um	 tema	 a	 ser	 ainda	 enfrentado	 na	
reforma	do	processo	civil	brasileiro	–	A	relação	jurídica	e	as	condições	da	ação	nos	interesses	
coletivos.	Revista	de	Processo,	São	Paulo,	vol.	98,	p.	125-132,	abr./jun.	2000.
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extraordinária, na medida em que os legitimados ingressam em juízo, previamente 
autorizados por lei, para satisfazer o interesse de indivíduos, pertencentes 
a grupo, categoria ou classe de pessoas indeterminados, determinados ou 
determináveis, de acordo com o interesse tutelado (difuso, coletivo ou individual 
homogêneo). É a posição de Teori Albino Zavascki 23, Hugo Nigro Mazzilli 24, Fredie 
Didier Jr. e Hermes Zaneti Jr.25.

Segundo Ricardo de Barros Leonel26 (2002, p. 159) e Nelson Nery Júnior27 
(2014, p. 230-231), há legitimidade autônoma para a condução do processo 
coletivo:

[…] A figura da substituição processual pertence 
exclusivamente ao direito singular, e, no âmbito processual, 
ao direito processual civil individual. Só tem sentido falar-
se em substituição processual diante da discussão sobre 
um direito subjetivo (singular), objeto da substituição: o 
substituto substitui pessoa determinada, defendendo 
em seu nome o direito alheio do substituído. Os direitos 
difusos e coletivos não podem ser regidos pelo mesmo 
sistema, justamente porque têm como característica a 
não individualidade. Não se pode substituir coletividade 
ou pessoas indeterminadas. O fenômeno é outro, próprio 
do direito processual coletivo. Por essa legitimação 
autônoma para condução do processo, o legislador, 
independentemente do conteúdo do direito material a ser 
discutido em juízo, legitima pessoa, órgão ou entidade a 
conduzir o processo judicial no qual se pretende proteger 
o direito difuso ou coletivo.

23	 ZAVASCK,	Teori	Albino.	Processo Coletivo:	tutela	de	direitos	coletivos	e	tutela	coletiva	
de	direitos.	7.ed.	São	Paulo:	Editora	Revista	dos	Tribunais,	2017,	p.	70.
24	 MAZZILI,	Hugo	Nigro.	A	Defesa	dos	 interesses	difusos	em	 juízo.	21	ed.,	 São	Paulo:	
Editora	Saraiva,	2008,	p.	67.
25	 DIDIER,	 Fredie	 Jr;	 ZANETI,	 Hermes	 Jr.	 Curso	 de	 Direito	 Processual	 Civil:	 Processo	
Coletivo.	3.	ed.	vol.	4.	Salvador:	Editora	JuspodiVm,	2008,	p.	213.
26	 LEONEL,	 Ricardo	 de	 Barros.	Manual	 de	 Processo	 Coletivo.	 São	 Paulo:	 Revista	 dos	
Tribunais,	2002,	p.	159.
27	 NERY	JR.,	Nelson;	NERY,	Rosa	Maria	de	Andrade.	Código	de	processo	civil	comentado	
e	 legislação	extravagante.	14ª	ed.,	São	Paulo:	Editora	Revista	dos	Tribunais,	2014.	O	autor	
defende	 que	 em	 se	 tratando	 de	 interesse	 individual	 homogêneo	 haveria	 legitimação	
extraordinária,	 reservando	a	 legitimação	autônoma	para	os	 interesses	difusos	 e	 coletivos	
stricto	sensu.
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2.1 Legitimidade Ativa

De início, convém destacar que o único legitimado destinado a perquirir os 
interesses coletivos gizados na Lei 8.429/92 é o Ministério Público, uma vez que 
a Lei 14.230/21, por meio do artigo 17, excluiu a pessoa jurídica interessada.

Há de se ter em conta, a esse respeito, que a alteração legislativa tenta coibir 
o manejo das ações de improbidade administrativa com viés político, proposta 
pelas procuradorias jurídicas dos respectivos entes federativos. 

Desponta, nesse contexto, a justificativa da legitimidade única do Ministério 
Público na Lei de Improbidade Administrativa, apresentado pelo Relator Deputado 
Roberto de Lucena28: 

Isso se deu por consideração à natureza do provimento 
requerido no seio de ações desta natureza. Não é razoável 
manter-se questões de estado ao alvedrio das alterações 
políticas e nem tratar questões de ato de improbidade 
como se administrativas fossem. Há um viés político-
institucional que deve ser observado, o que torna salutar 
e necessária a legitimação exclusiva” 

Ademais, o artigo 17-D da Lei de Improbidade Administrativa assenta que 
“a ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter sancionatório, 
destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nesta Lei, e não 
constitui ação civil, vedado o ajuizamento para o controle de legalidade de políticas 
públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 
outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos”.

Daí porque, ao estabelecer o regime das sanções de improbidade 
administrativa como sendo de caráter repressivo e pessoal, a partir de um juízo 
de valor que recai necessariamente sobre o tipo de injusto, compreendendo 
o desvalor da ação e do resultado, o legislador incumbe apenas ao Ministério 
Público a missão de tutelar os bens jurídicos fundamentais da Lei 8.429/92, 
assemelhando-se a ação penal pública (CF, art. 129, I).

O Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, contudo, em 
decisão tomada em 17 de fevereiro de 202229, suspendeu liminarmente o artigo 
3 º da Lei 14.230/2021 e atribuiu interpretação conforme a Constituição ao art. 
17, § 6º-A, 10 e 14º, da Lei 8.429/92, para definir que, além do Ministério Público 

28	 Exposição	de	Motivos	do	Projeto	de	Lei	10.887/18.
29	 Ação	Direta	de	Inconstitucionalidade	7042	e	7043	ajuizadas,	respectivamente,	pela	
Associação	Nacional	dos	Procuradores	dos	Estados	e	do	Distrito	Federal	e	pela	Associação	
Nacional	dos	Advogados	Públicos	Federais.	A	decisão	ainda	poderá	ser	revista	pelo	plenário	
do	STF.
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também as pessoas jurídicas interessadas têm legitimidade para ajuizar a ação 
de improbidade administrativa, revigorando a norma anterior prevista na Lei 
8.429/92.

Segundo o eminente Ministro, a legitimidade exclusiva do Ministério 
Público concederia uma espécie de monopólio absoluto do combate à corrupção 
ao Ministério Público, não autorizado, entretanto, pela Constituição Federal”, 
porquanto “a supressão da legitimidade ativa das pessoas jurídicas interessadas 
para a propositura da ação de improbidade administrativa pode representar 
grave limitação ao amplo acesso à jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), com ferimento 
ao princípio da eficiência (CF, art. 37, caput) e, no limite, obstáculo ao exercício 
da competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para 
‘zelar pela guarda da Constituição’ e ‘conservar o patrimônio público’ (CF, art. 23, 
I), bem como, um significativo retrocesso quanto ao imperativo constitucional 
de combate à improbidade administrativa. Nos termos de seu fundamento, 
haveria lesão ao artigo 129, § 1º da Constituição Federal, porquanto a legitimação 
do Ministério Público não impede a de terceiros, segundo o disposto na própria 
constituição e na lei.

Há doutrinadores, inclusive, que defendem a extensão no rol de legitimados 
na Lei de Improbidade Administrativa, independente da previsão legislativa, 
criando uma espécie de ampliação finalística de atuação na tutela do bem jurídico 
probidade e moralidade administrativa. 

Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves30, nesse viés, são adeptos a 
incluir a  legitimidade da Defensoria Pública no manejo da ação de improbidade 
administrativa se, no caso concreto, puder ser identificada hipótese legitimadora 
de sua atuação (hipossuficiência), como na demanda que envolva a matrícula 
de determinada criança em creche pública. Assim, segundo os doutrinadores, 
utiliza-se o microssistema de tutela coletiva, permitindo uma simbiose entre a 
Lei de Ação Civil Pública e Lei de Improbidade Administrativa, conforme uma 
ordem de valores extraídos na Constituição Federal.

Entende-se, todavia, pela inviabilidade de ampliar os legitimados não 
previstos na Lei 8.429/92. Não se olvida que a Lei de Improbidade Administrativa 
se revela como o mais importante instrumento estatal no combate a corrupção 
pública, protegendo sistematicamente a proba gestão administrativa, no sentido 
de somente admitir comportamentos dos agentes públicos e/ou políticos 
absolutamente conectados com os valores constitucionais, como a honestidade 
e eficiência.

Como reflexo dessa ordem axiológica assumida pelo Estado Democrático 
de Direito, forçoso reconhecer o inerente poder punitivo estatal presente na Lei 

30	 GARCIA,	Emerson;	ALVES,	PACHECO,	Rogério.	Improbidade	administrativa.	9.	ed.	São	
Paulo:	Saraiva,	2017,	p.	957-958
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de Improbidade Administrativa, mediante a imposição de sanções de elevado 
caráter repressivo, as quais, são de natureza eleitoral (artigos 14, § 9º e 15, V, da 
CF), administrativa (artigo 41, II, da CF) e cível (artigo 37, § 4º, da CF).

Assim, em decorrência desse viés repressivo, diante do inegável efeito 
sancionatório que existe na Lei 8.429/92, repita-se, de cunho extremamente 
invasivo à esfera individual (como consequência do tratamento constitucional 
conferido a probidade na Administração Pública), inadmissível a extensão não 
contemplada em Lei, sob pena de violar, a um só tempo, a segurança jurídica, 
bem como os demais direitos do agente ímprobo.

Ademais, inexiste vácuo legislativo, até porque parece evidente que, em 
razão da Lei 8.429/92 ser editada posteriormente à Lei 7.347/85, o legislador 
optou por restringir a legitimidade ativa.

A propósito, não convence o argumento de integração dos microssistemas 
de tutela coletiva porque, como ponderado, as Leis protegem bens jurídicos 
distintos e descrevem sanções diversas.

Exemplos podem facilitar a compreensão da problemática. Imagine o 
cidadão ajuizar ação de improbidade administrativa, uma vez que também 
tem legitimidade para ingressar com a correspondente ação popular. De igual 
sorte, a associação poderia propor ação de improbidade, ainda que dentre os 
seus interesses não conste a proteção a probidade administrativa. Ou, ainda, 
a Defensoria Pública poderia ajuizar qualquer ação em substituição aos entes 
públicos, inclusive execuções fiscais, porque, em tese, estaria na defesa indireta 
dos hipossuficientes.

Oportuno citar, nesse sentido, a decisão proferida pelo Superior Tribunal 
de Justiça, que inadmitiu a associação no polo ativo da ação de improbidade 
administrativa. O REsp 1387960/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 13/06/2014, definiu:

o Recurso especial provido, em parte, para trancar a ação 
civil pública no tocante aos pleitos de desconstituição dos 
créditos e repetição de indébito tributários, mantendo-a 
no que concerne aos supostos atos de improbidade, 
excluindo, por consequência, a Associação Sociedade 
de Amigos do Jardim Teixeira do feito, em razão de sua 
ilegitimidade ativa em demandas fulcradas na Lei n. 
8.429/92 (BRASIL, 2014).

2.2 Legitimidade Passiva

A legitimidade passiva na ação de improbidade administrativa será definida 
a partir da atuação funcional do agente público ou político, isoladamente ou em 
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conjunto com o particular, que cometer qualquer ato que importar enriquecimento 
ilícito, dano ao erário ou violação aos princípios que regem a administração 
pública, mediante a adequação ou subsunção ao modelo de injusto típico ímprobo 
delineadas na Lei 8.429/82.

Evidentemente que o ato deve ser praticado em detrimento das pessoas 
jurídicas de direito público interno ou de direito privado, que recebam dinheiro 
público, para a completa adequação ao tipo de injusto e, consequentemente, 
responder por ato de improbidade administrativa (Lei 8.429/92, art. 1º, § 6º).

Sobre os agentes públicos, faz-se mister trazer a conceituação legal 
do artigo 2º da Lei de Improbidade Administrativa, que conferiu significativa 
amplitude:

Para os efeitos desta lei, consideram-se agente público 
o agente político31, o servidor público e 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 1º dessa Lei.

Essa ampla responsabilidade funcional, com esteio nas disposições 
constitucionais e legais, porque coerente com a ordem axiológica adotada pela 
Constituição Federal para aqueles que gerirem a coisa pública com desonestidade, 
há de ser aplicada a todos os agentes públicos e políticos, indistintamente, do 
mais baixo ao mais alto escalão da Administração Pública.

O Supremo Tribunal Federal (BRASIL, 2018), por meio do Informativo 90132, 
consagrou a incidência da Lei de Improbidade Administrativa a todos os agentes 
políticos, com exceção do Presidente da República.

Assim, a Lei de Improbidade Administrativa destina-se a coibir 
comportamentos funcionais desvirtuados de seus deveres institucionais, cujos 
parâmetros são erigidos dos princípios constitucionais do art. 37 da Constituição 
Federal, os quais, tutelam a gestão eficiente da Administração Pública.

Nesse sentido, o artigo 23-C da Lei 8.429/92, acrescido pela Lei 14.230/21, 
disciplinou que os atos que ensejam enriquecimento ilícito, perda patrimonial, 

31	 A	Lei	14.230/21	incluiu	expressamente	os	agentes	políticos.
32	 Os	agentes	políticos,	com	exceção	do	Presidente	da	República,	encontram-se	sujeitos	
a	 duplo	 regime	 sancionatório,	 de	modo	que	 se	 submetem	 tanto	 à	 responsabilização	 civil	
pelos	atos	de	improbidade	administrativa	quanto	à	responsabilização	político-administrativa	
por	 crimes	 de	 responsabilidade.	 O	 foro	 especial	 por	 prerrogativa	 de	 função	 previsto	 na	
Constituição	Federal	em	relação	às	 infrações	penais	comuns	não	é	extensível	às	ações	de	
improbidade	administrativa.	STF.	Plenário.	Pet	3240	AgR/DF,	rel.	Min.	Teori	Zavascki,	red.	p/	
o	ac.	Min.	Roberto	Barroso,	julgado	em	10/5/2018	(Info	901).
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desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de recursos públicos dos 
partidos políticos, ou de suas fundações, serão responsabilizados nos termos da 
Lei 9.096, de 19 de setembro de 1995.

Desde logo, reputa-se inadmissível, especialmente sob a égide do Estado 
Democrático de Direito, a exclusão de determinados agentes públicos do 
espectro de incidência da Lei 8.429/92. Há, de igual sorte, violação à isonomia, 
em virtude do protecionismo injustificável aos dirigentes partidários. Nesse 
viés, a própria condição de agente público enseja a responsabilização de seus 
atos ilícitos praticados, inadmitindo-se a subversão da ordem constitucional.

Geraldo Ataliba33 afirma que a responsabilidade é a contrapartida dos 
poderes em que, em razão da representação da soberania popular, são investidos 
os mandatários, que são gestores da coisa alheia.

A despeito da submissão ao regime jurídico-administrativo pelos agentes 
públicos e políticos, de maneira geral, é certo que o particular também pode ser 
legitimado passivo, bastando, para tanto, que induza ou concorra dolosamente 
para a prática do ato de improbidade nos termos do art. 3º, Lei 8.429/92.

Nessa vertente, não há razão que legitime o afastamento punitivo da Lei 
8.429/92 aos agentes públicos e políticos, independente da esfera de governo 
e poder, em decorrência da adesão expressa da República Federal do Brasil ao 
Estado Democrático de Direito.

 Nessa linha argumentativa, consoante adiante se abordará, afigura-
se plenamente possível a submissão dos Vereadores ao regime jurídico-
administrativo sancionador, com esteio na Lei de Improbidade Administrativa, 
seja por intermédio de sua função típica ou atípica.

2.2.1 Poder legislativo municipal e Lei de efeito concreto (situação dos 
vereadores)

É de se observar, de início, que nenhuma atividade pública ou privada que 
receba subvenção pública, por intermédio dos agentes em execução, está imune 
ao código geral de conduta que deve nortear a função administrativa, ainda que 
provenha do legislativo, executivo, judiciário ou Ministério Público.

Com o advento do moderno constitucionalismo, responsabilizar àquele que 
exerce função pública, em quaisquer esferas, tornou-se plenamente possível. 
Assim, os vereadores, na medida em que representam o poder legislativo 
local perante a municipalidade, devem submeter-se as regras e princípios 
constitucionais, notadamente aos princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência. De igual sorte os Deputados Estaduais e 

33	 ATALIBA,	Geraldo.	República	e	Constituição.	2ª	ed.	São	Paulo:	Malheiros,	2001,	p.	66.
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Deputados Federais, cada qual no espectro de atribuição, porque os agentes 
políticos, como destacado, também devem respeito à Administração Pública 
hígida, livre de vício, sendo, portanto, suscetíveis as sanções da Lei 8.429/92.

E, dentre as funções exercidas pelo vereador, destaque-se a: i) típica, que 
se divide em: i.i) legislativa, i.ii) fiscalizatória e; ii) atípica, que se fraciona em ii.i) 
administrativa, ii.ii) julgadora (no caso do prefeito em crime de responsabilidade).

Todavia, interessa ao objeto desse trabalho apenas a função legislativa, 
consistente em elaborar, apreciar, alterar ou revogar as leis de interesse do 
município, sendo que essas leis podem ter origem na própria Câmara, resultar de 
projetos de iniciativa do Prefeito, ou da própria sociedade, através da iniciativa 
popular.

Cumpre asseverar que a deflagração do processo legislativo por parte do 
vereador tem sua força legitimada pela própria soberania popular, em que os 
representantes eleitos pelo povo têm a missão de legislar em prol da coletividade, 
almejando reger a vida em sociedade.

A rigor, a Lei emanada pelo poder legislativo possui como características 
a impessoalidade, generalidade e abstração. Existem, ainda, as leis de efeito 
concreto, que também são leis propriamente ditas, mas, ao contrário, não 
possuem traços de generalidade e abstração, muito embora sejam marcadas 
pela imperatividade.

Oportuno o ensinamento de Fábio Medina Osório34 sobre a Lei de efeito 
concreto, em que a considera como o dispositivo legal que, não obstante se 
traduza, formalmente, como Lei, do ponto de vista material e substancial, atua 
como ato administrativo, v.g. leis que fixam diárias e vencimentos de agentes 
políticos.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal35, perfilhado no entendimento 
de que a Lei de efeito concreto representa, em verdade, ato administrativo, 
passou a admitir o controle de constitucionalidade. Essa mudança de paradigma 
representou significativo avanço porque equiparou a Lei de efeito concreto 
aos atos legislativos de efeitos concretos, possibilitando o controle de 
constitucionalidade pelo Poder Judiciário.

Assim é que, estes atos legislativos, porque eivados de vícios e 
inconstitucionais, ainda que emanados do Poder Legislativo sob a forma de Lei, 
podem perfeitamente ter sua lesividade submetida ao crivo do judiciário, por 
meio da correspondente ação de improbidade administrativa.

A bem da verdade, sequer houve restrição por parte do constituinte ou 
mesmo do legislador infraconstitucional, de que somente os atos administrativos 

34	 OSÓRIO,	 Fábio	Medina.	 Improbidade Administrativa. 2.	 ed.	 Porto	Alegre:	 Síntese,	
1998,	p.	107.
35	 STF,	ADI	5.449-MC	(10/03/2016).
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seriam passíveis de enquadramento na Lei 8.429/92, vez que para a subsunção 
ao injusto típico ímprobo necessário que seja praticado contra a administração 
de qualquer dos Poderes da União, Estados ou Municípios, sem qualquer 
delineamento quanto a natureza do ato, se decorrente de função executiva, 
legislativa ou jurisdicional36.

Nesse cenário, pode-se defender que mesmo a Lei genérica e abstrata, 
quando elaborada para atender interesses escusos, deve gerar a responsabilização 
de todos os envolvidos, seja integrante do poder legislativo ou executivo, em 
razão de seus comportamentos ativos ou omissivos violadores dos princípios 
da Administração Pública, tenham por meta o enriquecimento ilícito ou mesmo 
causar dano ao erário.

Discorrendo sobre a temática, Renato de Lima Castro37 assevera:

[…] Portanto, pode-se afirmar, de forma conclusiva, 
que a responsabilidade do parlamentar, decorrentes da 
edição de atos normativos gerais e abstratos, pode advir: 
de seu comportamento anterior ao voto, consistente no 
recebimento ou promessa de recebimento, de vantagem 
indevida, ou na prática de uma ação ou omissão que vise 
a satisfazer interesses exclusivamente pessoais, que 
motive o parlamentar a votar, contra ou a favor, ou abster-
se de votar, acerca de qualquer matéria legislativa; ou 
do seu enriquecimento ilícito, no exercício da atividade 
parlamentar. Assim, é forçoso reconhecer que o substrato 
da responsabilidade assenta-se no ilícito antecedente, e 
não no conteúdo do ato normativo geral e abstrato.

Não restam dúvidas de que o comportamento ímprobo do vereador não se 
verifica apenas na deflagração ao projeto de lei eivado de vício, mas também 
em fase antecedente, por meio de comportamentos ilícitos que denotam o 
desvirtuamento funcional, tais como as tratativas ilícitas com outros agentes 
políticos e empresários, que visam a um só tempo, conceder benefício ilegal a 
determinada pessoa ou grupo e violar o regime jurídico-administrativo.

Mais do que um interesse meramente político, a apresentação do projeto de 
Lei maculado por motivos absolutamente desconectados com a função exercida 

36	 Op.	cit.,	p.	107.
37	 CASTRO,	 Renato	 de	 Lima.	 Improbidade	 Administrativa	 e	 ato	 legislativo:	
Responsabilidade	parlamentar	na	Lei	de	Improbidade	Administrativa.	In:	CASTRO,	Renato	de	
Lima;	DINIZ,	Cláudio	Smirne;	ROCHA,	Mauro	Sérgio	(Org.).	Aspectos	Controvertidos	da	Lei	de	
Improbidade	Administrativa:	uma	análise	crítica	a	partir	dos	julgads	dos	tribunais	superiores.	
Belo	Horizonte:	Del	Rey,	2016,	p.	58.
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pelo vereador municipal representa, em verdade, a materialização da conjuntura 
ilícita entabulada, permeada por conduta desonesta e imoral.

Tal comportamento discrepante revela o uso indevido da função pública 
por parte do parlamentar, que age movido por interesse pessoal, obscuro e 
geralmente capitaneado por vantagens indevidas, residindo, nesse ponto, a 
responsabilização pelo Direito Administrativo Sancionador e pelo Direito Penal.

Tem-se como exemplo de Leis de efeitos concretos que contradizem o 
regime jurídico-administrativo, sendo plenamente passíveis de controle por 
parte do Poder Judiciário, mediante a imposição das sanções descritas no 
artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa, àquela que majora o subsídio dos 
próprios vereadores em desobediência a anterioridade e moralidade (CF, art. 29, 
VI); a lei que altera zoneamento de local específico para favorecer unicamente 
um empreendimento que se instalará; a lei que confere o pagamento de diária 
sem a necessidade de prestação de contas, dentre outras.

Esses exemplos de deflagração legislativa ilícita conferiam a adequação 
típica no artigo 11, I, da Lei 8.429/92 em que constituía ato de improbidade 
administrativa contra os princípios da administração pública qualquer ação 
ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e 
lealdade às instituições, e notadamente praticar ato visando fim proibido em lei 
ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência.

Preceitua Renato de Lima Castro38 que o ato normativo de efeito concreto 
possui natureza jurídica de ato administrativo, admitindo o controle de sua 
compatibilidade com os princípios vetores da Constituição Federal.

Ocorre que a Lei 14.230/21 modificou toda a estrutura tipológica do artigo 
11 ao substituir a tipicidade aberta e exemplificativa pela fechada e taxada, o 
que praticamente inviabiliza a imputação ímproba das citadas condutas. Sendo 
assim, incabível punir o vereador municipal pela apresentação de Lei de efeito 
concreto por violação aos princípios regentes da administração pública, com 
base no artigo 11 da Lei 8.429/92, porquanto inexiste correspondente típica.

Trata-se de enorme retrocesso legislativo cuja redação esvaziou a subsunção 
da conduta do agente violadora dos princípios regentes da Administração Pública 
que, se repita, constam expressamente no artigo 37 da Constituição Federal. É 
bom que se diga que há um mandamento constitucional sancionatório e não o 
contrário, como fez crer o legislador infraconstitucional.

Consequentemente, optou-se por descrever nos respectivos incisos 
do novo artigo 11 alguns esparsos comportamentos funcionais que, no mais 
das vezes, não ocorrem na prática. Veja-se, de igual sorte, que a conduta de 
policiais torturadores não encontra correspondência na Lei de Improbidade 

38	 Op.	cit.,	p.	69.
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Administrativa, ainda que evidente a lesão ao princípio da legalidade, porque não 
há descrição da conduta em quaisquer dos incisos do artigo 11.

Percebe-se, portanto, que a construção tipológica insuficiente do artigo 
11 da Lei 8.429/92, mediante a inserção de preceitos vagos, que maculam a 
proteção constitucional dos princípios fundamentais da Administração Pública, 
representa evidente retrocesso ao regime de combate à corrupção pública. Além 
do mais, ofende-se o princípio da proporcionalidade, de jaez constitucional, 
uma vez que se descreveram condutas que violam bens jurídicos menos graves, 
deixando absolutamente desguarnecidos bens jurídicos de maior proeminência.

Afinal, como observado por Renato de Lima Castro39:

Utilizando referidos critérios de proporcionalidade, 
conclui-se que a revogação do artigo 11, da Lei n.º 8429/92, 
por meio da redação conferida pela Lei n.º 14.230/2021, 
implicará indisfarçável proteção deficiente do bem 
jurídico “probidade e moralidade pública”, em absoluto 
descompasso com a Constituição Federal. Não é crível 
que o legislador especifique, de forma taxativa, apenas 
alguns comportamentos como violadores dos princípios 
regentes da administração pública e deixe de fora de seu 
espectro legal infindáveis outras condutas, que, tanto 
quanto aquelas expressamente contempladas na lei, 
podem macular bens jurídicos passíveis de proteção.

De outro modo, se o ato do vereador municipal, ao deflagar o processo 
legislativo eivado de vício, acarretar enriquecimento ilícito ou causar dano ao 
erário, é perfeitamente passível de ser enquadrado nos artigos 9º e 10º da Lei de 
Improbidade Administrativa. Claro que o ônus probatório incumbe ao Ministério 
Público, que deve demonstrar o recebimento de propina e eventual prejuízo ao 
poder público.

Não se descura que os tipos de injusto ímprobos dos artigos 9º e 10º refletem 
um grau de generalidade e abstração, caracterizada pela fluidez conceitual de 
seus termos. Nada mais exato. Não é crível exigir do legislador, de antemão, a 
descrição abstrata de todos comportamentos ímprobos passíveis de serem 
praticados pelo agente, notadamente, porque há, no caput dos referidos artigos, 
um núcleo central de conteúdo proibitivo.

39	 CASTRO.	 Renato	 de	 Lima.	 Atos	 de	 Improbidade	 Administrativa	 que	 violam	 os	
princípios	da	Administração	Púbica:	as	alterações	da	Lei	14.230/21	e	sua	incompatibilidade	
com	a	Constituição	Federal.	In:	CAMBI,	Eduardo	Augusto	Salomão;	GARCIA	Emerson;	ZANETI,	
Hermes	Jr	(Org.)	A	nova	Lei	de	Improbidade	Administrativa.	Belo	Horizonte:	D´Plácido,	2022,	
p.	136.
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Por esta razão, estes tipos de ímprobos prescindem de adequação 
comportamental aos respectivos incisos, de modo que o enriquecimento ilícito 
do agente público ou o dano ao erário por ele praticado, em quaisquer de suas 
facetas, o que inclui, por certo, o recebimento de vantagens para deflagrar e 
aprovar leis viciadas, materializa o tipo de injusto do artigo 9º ou 10 da Lei de 
Improbidade Administrativa.

Oportuno asseverar que a responsabilidade do vereador por atos tipicamente 
legislativos revela-se perfeitamente possível, não somente por obra doutrinária, 
mas vem assentada nos tribunais. Tanto que o STJ, por intermédio da 2ª Turma, 
REsp 1316951/ SP, julgado em 14/05/2013, decidiu nesse sentido40.

Há de se observar, portanto, que a atividade parlamentar não é ilimitada, 
podendo ser objeto de controle, não apenas a quem deflagra o processo legislativo 
violador dos deveres funcionais, mas também o vereador que, em conluio, vota 
favoravelmente e o prefeito que o sanciona, sem verificar a compatibilidade com 
os preceitos constitucionais.

Poder-se-ia argumentar que o vereador estaria sob o manto da imunidade 
material ao deflagrar o processo legislativo, portanto, não afeto às incidências 
dispositivas da Lei de Improbidade Administrativa (CF, art. 29, VIII).

Esse argumento, todavia, não convence. É pacífico na doutrina e jurisprudência 
que a imunidade parlamentar não constitui fator impeditivo para enquadrá-lo na 
Lei de Improbidade Administrativa. A uma porque a imunidade constitucional 
não é absoluta. A duas, quando a atividade parlamentar é desvinculada dos 
ditames constitucionais, notadamente quando o comportamento funcional do 
agente político destoa da licitude, por óbvio, não incide tal garantia, que objetiva 
proteger o parlamentar no exercício probo de sua atividade. Assim, quando o ato 
favorecer interesse particular em detrimento do interesse público, almejando 

40	 (…)	 “Inexiste,	 in	 casu,	 restrição	 à	 aplicabilidade	 da	 LIA.	 Não	 se	 cuida	 aqui	 de	 ato	
legislativo	típico,	de	conteúdo	geral	e	abstrato.	Debate-se	aqui	norma	de	autoria	do	presidente	
da	Câmara,	cujos	efeitos	são	concretos	e	delimitados	à	majoração	de	subsídios	próprios	e	dos	
demais	vereadores,	em	manifesta	afronta	ao	texto	constitucional	e	a	despeito	de	inúmeros	
alertas	feitos	por	 instituições	civis	e	pelo	Ministério	Público.	13.	Em	situações	análogas,	o	
STF	e	o	STJ	admitiram	o	repúdio	de	tal	conduta	com	amparo	na	LIA,	sem	cogitar	da	aludida	
presunção	de	 legitimidade/legalidade,	por	se	 tratar	de	ato	 ímprobo	amparado	em	norma	
(cfr.	STF,	RE	597.725,	Relatora	Min.	Cármen	Lúcia,	publicado	25/09/2012;	STJ,	AgRg	no	REsp	
1.248.806/SP,	Rel.	Min.	Humberto	Martins,	Segunda	Turma,	DJe	29/6/2012;	REsp	723.494/
MG,	Rel.	Min.	Herman	Benjamin,	Segunda	Turma,	DJe	8/9/2009;	AgRg	no	Ag	850.771/PR,	
Rel.	Min.	 José	Delgado,	Primeira	Turma,	DJ	22/11/2007;	REsp	1.101.359/CE,	Rel.	Ministro	
Castro	Meira,	Segunda	Turma,	DJe	9/11/2009).	14.	Precedente	desta	Turma,	relatado	pelo	
eminente	Ministro	 Castro	Meira,	 lastreado	 em	doutrina	 de	 Pedro	 Roberto	Decomain,	 no	
sentido	de	que	“A	ação	por	 improbidade	administrativa	não	é	meio	processual	adequado	
para	 impugnar	ato	 legislativo	propriamente	dito.	 Isso	não	significa,	 todavia,	que	 todos	os	
atos	a	que	se	denomina	formalmente	de	‘lei’	estejam	infensos	ao	controle	jurisdicional	por	
seu	intermédio.	Leis	que	usualmente	passaram	a	receber	a	denominação	de	‘leis	de	efeitos	
concretos’,	e	que	são	antes	atos	administrativos	que	legislativos,	embora	emanados	do	Poder	
Legislativos,	podem	ter	sua	eventual	 lesividade	submetida	a	controle	pela	via	da	ação	por	
improbidade	administrativa	(…)”
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fins proibidos por lei, deve incidir o regramento da Lei 8.429/92.
Resta evidenciado, dessa forma, que os agentes públicos e políticos, em 

sua integralidade (excepcionando-se o Presidente da República), no exercício 
de sua atuação funcional, são legitimados a figurar no polo passivo da ação de 
improbidade administrativa, de modo que não apenas os integrantes do Poder 
Legislativo podem responder pelas sanções mas também o Chefe do Poder 
Executivo Municipal e Estadual, quando agirem desvirtuadamente. É o caso do 
Governador de Estado que, durante atos de sua gestão, determina a dispensa do 
processo licitatório para satisfazer interesse ilícito de uma empresa.

De igual sorte, inexiste dúvida de que os membros do Poder Judiciário 
possam cometer atos de improbidade administrativa no exercício da função. 
Assim como evidente que os Promotores de Justiça estão sujeitos à Lei 
8.429/92. Nesse cenário, uma decisão judicial para revogar a prisão preventiva 
de um traficante, mediante o pagamento de vantagem indevida ou o parecer do 
Ministério Público movido por interesse particular devem dar azo a punição na 
esfera ímproba (Lei 8.429/92, art. 9, I).

2.2.1 Participação da pessoa jurídica de direito público interno

Os atos de improbidade são aqueles que atentam contra o erário, o 
patrimônio público da pessoa jurídica estatal e praticados pelos agentes públicos 
e políticos, traduzindo-se na conduta em desconformidade com as finalidades 
legais, calcados, especialmente, na malversação do dinheiro público.

Nesse esteio, os atos de improbidade administrativa, por revelarem a 
exteriorização de comportamento humano desonesto e imoral, exigindo a 
presença de elemento subjetivo da prática de injusto ímprobo, por certo são 
cometidos por pessoas físicas em detrimento das pessoas jurídicas de direito 
público interno ou mesmo de direito privado que recebam dinheiro público.

Em sendo assim, todos os representantes das pessoas jurídicas, assim 
como os agentes públicos que detenham algum vínculo com o Estado ou com as 
pessoas de direito privado que são, de alguma forma, remuneradas com verbas 
públicas, deverão ser punidos em caso de desvirtuamento funcional. 

Nessa regra, incluem-se o prefeito, advogado público, seja comissionado 
ou efetivo, o contador, gestores dos contratos administrativos, cada qual dentro 
do seu espectro de atribuição, os quais no exercício de suas funções, praticam 
ação ou omissão dolosa ou culposa que gere enriquecimento ilícito, cause lesão 
ao erário ou viole os princípios que regem a administração pública.

Em suma, todo aquele que participar do ato administrativo eivado de 
nulidade, motivado por interesse ilícito privado, agindo com dolo, há de ser 
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enquadrado na Lei 8.429/9241.
Segundo Cretella Júnior42 (2002, p. 12), o que caracteriza o ato administrativo:

Como pessoa física, longe de ser inerte, a Administração 
age, manifestando sua vontade por meio de seus agentes. 
Aos pronunciamentos administrativos, em matéria 
administrativa, matizados de juridicidade, damos o 
nome de atos administrativos, desde que preencham 
determinados requisitos, de forma ou conteúdo, dirigidos 
a fins de interesse público, sem o que seriam atos 
jurídicos, idênticos aos que se praticam no campo do 
direito privado.

Pondere-se, nesse aspecto, que o advogado vinculado a entidade pública 
jamais poderá defender o agente público ou político acusado da prática de ato de 
improbidade administrativa, porque seu dever é justamente zelar pelo interesse 
da pessoa jurídica lesada e não pelo interesse particular do agente ímprobo, 
ainda que, futuramente, advenha sentença absolutória. Há, no caso, conflito de 
interesse que legitimaria a sua defesa violador dos princípios da legalidade e 
moralidade. Não sem razão, deverá o advogado público também responder por 
improbidade administrativa.

Oportuna a lição de Fábio Medina Osório43 sobre o tema:

Inexiste interesse público na contratação de profissional 
de advocacia, por entidade pública, para patrocínio 
das causas pessoais dos administradores públicos, os 
quais não podem receber sustento dos contribuintes. 
Violenta-se, com tal prática, o princípio da moralidade 
administrativa mesmo que uma lei viesse dispor em 
sentido autorizativo, na medida em que inaceitável que 
um profissional de advocacia receba dinheiro público 
para atendimento de interesse s notoriamente privado e 
até antagônicos aos interesses do próprio ente público, 
visto como tal prática é inclusive criminosa.

41	 Conforme	 previsão	 do	 art.	 1º,	 §	 3º	 da	 Lei	 8.429/92,	 com	 redação	 dada	 pela	 Lei	
14.230/21,	 o	 mero	 exercício	 da	 função	 ou	 desempenho	 de	 competências	 públicas,	 sem	
comprovação	de	ato	doloso	com	fim	ilícito,	afasta	a	responsabilidade	por	ato	de	improbidade	
administrativa.	
42	 CRETELA	JÚNIOR,	José.	Tratado	de	direito	administrativo:	teoria	do	ato	administrativo,	
vol.	2,	2.	ed.	Rio	de	Janeiro:	Forense,	2002,	p.	163-164.
43	 OSÓRIO,	 Fábio	Medina.	 Improbidade	 Administrativa.	 2.	 ed.	 Porto	 Alegre:	 Síntese,	
1998.
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Nessa medida, é desnecessário enfatizar que o advogado público se submete 
integralmente ao regime jurídico-administrativo, em decorrência de sua atuação 
perante o poder público, notadamente em razão de seus pareces, que devem 
guardar absoluta sintonia com os princípios constitucionais da Administração 
Pública.

Com propriedade, destaca Renato de Lima Castro44:

Portanto, o advogado público que, dolosa ou culposamente, 
apresenta parecer teratológico, desconectado com o fato 
submetido à sua apreciação, ou se omite de registrar 
orientações doutrinárias aplicáveis à espécie, ou de 
enfatizar a inexistência de suporte fático que admita 
a incidência das regras excepcionais de dispensa ou 
inexigibilidade de licitação, ou, ainda, que se pronuncia 
favoravelmente a descabidas situações de dispensa ou 
inexigibilidade de licitação; que são contraditórios, ou 
seja, em determinado momento, o advogado público se 
orienta, acerca de um tema, em determinado sentido e, 
em outra oportunidade, em caso idêntico, manifesta-
se em sentido diametralmente oposto (sem, é lógico, 
justificar a alteração de posicionamento), poderá ser 
responsabilizado pela prática de Ato de Improbidade 
Administrativa.

Relembre-se, uma vez mais, que o legislador esvaziou o conteúdo proibitivo 
do artigo 11 da Lei 8.429/92, sendo que a conduta do agente estatal e, por certo, 
do advogado público, deve necessariamente corresponder a uma das hipóteses 
taxativamente prevista.

Embora a nova Lei (14.230/21) contenha preceitos normativos absolutamente 
incompatíveis com a Constituição Federal, conquanto deixou de abarcar uma 
gama de comportamentos ilícitos de agentes públicos capazes de macular os 
princípios regentes da Administração Pública, a inclusão do § 20º ao artigo 17, 
da Lei 8.429/92 talvez represente o maior retrocesso desta alteração legislativa.

Veja-se:

Art. 17, § 20:A assessoria jurídica que emitiu o parecer 
atestando a legalidade prévia dos atos administrativos 

44	 CASTRO,	Renato	de	Lima.	Ministério	Público:	prevenção,	modelos	de	atuação	e	a	tutela	
dos	direitos	fundamentais.	In:	CAMBI,	Eduardo	(Org.),	CASTRO,	Renato	de	Lima;	GUARANI,	
Fabio	André	(Coord.).	Prevenção,	modelos	de	atuação	e	a	tutela	dos	direitos	fundamentais.	
Belo	Horizonte:	Del	Rey,	2014,	p.	134.
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praticados pelo administrador público ficará obrigada a 
defendê-lo judicialmente, caso este venha a responder 
ação por improbidade administrativa, até que a decisão 
transite em julgado.

Referido comando normativo autoriza o agente público a promover a defesa 
de seu ato, ainda que colida substancialmente com o regime de probidade 
administrativa acolhido pela Constituição Federal, que exigiu comportamentos 
permeados pela moralidade, lealdade, impessoalidade.

Esta sistemática revela-se absolutamente nociva ao movimento 
constitucional de combate aos atos ímprobos, quer porque chancela um ato que 
pode ser contrário aos próprios mandamentos protetores da Lei 8.429/92, quer 
porque obriga o agente público a defendê-lo, ainda que ilegal.

Evidencia-se, nesse ínterim, violação de valores fundamentais da 
Administração Pública, da qual os agentes públicos detém o poder-dever de 
obediência, desprotegendo bens jurídicos fundamentais, o que afronta com os 
ditames constitucionais e com os tratados internacionais, como a Convenção de 
Mérida.

3. Considerações Finais

O dever de probidade administrativa, idealizado como consequência lógica 
do Estado Democrático de Direito, traduz a garantia de que a Administração 
Pública seja efetivamente gerida por pessoas honestas e zelosas, que tenham por 
finalidade a satisfação coletiva. O direito a probidade administrativa caracteriza-
se como fundamental e difuso.

Uma vez assentada a relevância da persecução aos atos de improbidade 
administrativa, desponta que a legitimidade para atuar na defesa de bens jurídicos 
essenciais cabe exclusivamente ao Ministério Público, cotejada com a disposição 
do artigo 17, da Lei 8.429/92, com redação dada pela Lei 14.230/21. Contudo, 
suspendeu-se liminarmente a restrição legislativa para autorizar a pessoa 
jurídica lesada a atuar nos interesses da Lei de Improbidade Administrativa.

Nesse sentido, os agentes públicos e políticos, excepcionando-se apenas 
o Presidente da República, que violarem os tipos de injusto dos artigos 9º, 10º e 
11º, estarão sujeitos ao regime de responsabilização da Lei 8.429/92, tornando-
se sujeitos passivos. E dessa constatação deflui o entendimento de que o 
representante do poder legislativo municipal poderá ser responsabilizado por 
improbidade administrativa ao deflagrar ou votar um projeto de Lei incompatível 
com as diretrizes principiológicas do artigo 37 da Constituição Federal, permeado 
por interesses pessoais e ilícitos desde que tenha se desenvolvido mediante o 
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enriquecimento ilícito ou ocasionou dano ao erário.
Em relação a esta última afirmação é importante ressaltar que a Lei 14.230/21 

promoveu verdadeira modificação qualitativa e quantitativa do artigo 11 da Lei 
8.429/92, mediante a inserção taxativa de alguns comportamentos específicos e 
esporádicos, de modo que o ato do vereador em deflagrar ou aprovar um projeto 
de Lei viciado e permeado por interesses pessoais e ilícitos não mais caracteriza 
a violação aos princípios regentes da Administração Pública, cabendo também 
aferir se houve o recebimento de propina ou causou dano ao poder público.

Todos os representantes da pessoa jurídica de direito público interno 
poderão ser responsabilizados, notadamente, os prefeitos, contadores, 
leiloeiros, gestores dos contratos administrativos, bem assim o advogado público 
na consecução de seus deveres institucionais, que também deve obediência ao 
regime jurídico-administrativo.

Daí porque a regra estrategicamente inserida pela Lei 14.230/21 no artigo 
17, § 20º, no sentido de obrigar o agente do Estado, na condição de advogado 
público, a defender o ato administrativo praticado, sugerindo que o faça ainda 
que contrariamente aos preceitos constitucionais, ofende o regime de proteção 
da probidade administrativa   abrigado pela Constituição Federal.
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A OITIVA DOS ENTES LESADOS NOS ACORDOS DE NÃO PERSECUÇÃO 
CÍVEIS

Murilo Alan Volpi1

Matheus Tauan Volpi2

Resumo

O presente artigo se propõe a analisar, a partir da compreensão de  
independência funcional manifestada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo 
Conselho Superior do Ministério Público, a regra estabelecida no art. 17-B, §1º, da 
Lei nº 8.429/92, que dispõe sobre o dever de oitiva dos entes lesados nos Acordos 
de Não Persecução Cíveis. Após ampla análise do tema, conclui-se que o STF e o 
CNMP têm compreendido o princípio da independência funcional como vedação 
à interferência interna ou externa corporis na atividade-fim ministerial. Dessa 
forma, a partir da referida compreensão de independência funcional, o presente 
artigo conclui que a regra disposta no art. 17-B, §1º, da Lei nº 8.429/92 deve 
ser interpretada no sentido que cabe ao agente ministerial promover apenas a 
comunicação formal do ente lesado acerca do ANPC, não estando o exercício da 
atividade-fim ministerial condicionado à chancela ou concordância de agentes 
externa corporis.

Palavras-chave

Improbidade Administrativa; Independência Funcional; Autonomia do 
Ministério Público; Acordo de Não Persecução Cível.

Introdução

A Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92) sofreu diversas 
modificações por meio da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021. As alterações 
foram tão substanciais que, para parte da doutrina, tem-se atualmente uma nova 

1	 Promotor	Substituto	no	Estado	do	Paraná	(MP/PR).	Doutorando	e	Mestre	em	Direito	
Político	 e	 Econômico	 pela	 Universidade	 Presbiteriana	 Mackenzie	 (UPM).	 Especialista	 em	
Direito	 Tributário	 pela	 USP	 (FDRP/USP).	 Já	 foi	 Advogado,	 Analista	 Jurídico	 do	 Ministério	
Público	do	Estado	de	São	Paulo	(MP/SP)	e	Delegado	de	Polícia	no	Estado	de	Minas	Gerais	
(PC/MG).
2	 Delegado	 de	 Polícia	 no	 Estado	 de	Minas	 Gerais	 (PC/MG).	 Doutorando	 em	Direito	
Tributário	 pela	 Universidade	 Federal	 do	 Paraná	 (UFPR).	Mestre	 e	 Especialista	 em	 Direito	
Tributário	pela	USP.	Professor	de	Direito	Penal	e	Processo	Penal	na	UNIP-São	 José	do	Rio	
Preto/SP.	Já	foi	Advogado	e	Analista	Jurídico	do	Ministério	Público	(MP/SP).
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Lei de Improbidade Administrativa, uma vez que houve modificação das bases 
fundantes da Lei 8.429/1992, fazendo surgir um novo sistema de responsabilização 
por atos de improbidade administrativa3.

Dentre as inúmeras modificações introduzidas pela Lei nº 14.230/21, está o 
novo art. 17-B, §1º, que, segundo o qual a celebração do Acordo de Não Persecução 
Cível depende, dentre outras condições, “da oitiva do ente federativo lesado, em 
momento anterior ou posterior à propositura da ação”.

Diante de tal contexto, o presente trabalho se propõe a analisar referida 
modificação legislativa, com o objetivo de identificar se referida alteração 
impõe apenas a necessidade de comunicação do ente federativo lesado acerca 
do teor do ajuste firmado pelo membro do Ministério Público, ou exige a efetiva 
concordância do ente lesado quanto aos termos do Acordo de Não Persecução 
Cível firmado.

O parâmetro de análise do dispositivo é a compreensão dos conceitos de 
autonomia e independência funcional externados pelo Supremo Tribunal Federal 
e pelo Conselho Nacional do Ministério Público.

Após breve análise da tendência de ampliação dos espaços de 
consensualidade na tutela do patrimônio público, das compreensões de 
autonomia e independência funcionais do Ministério Público por parte do STF 
e do CNMP, conclui-se que o art. 17-B, §1º, da Lei nº 8.429/92 (dever de oitiva 
dos entes lesados nos ANPCs) impõe apenas a obrigatoriedade de comunicação 
formal do ente lesado acerca do ajuste firmado, não condicionando o exercício 
da atividade-fim ministerial à chancela ou concordância de agentes externa 
corporis.

1. A Ampliação Dos Espaços De Consensualidade Na Tutela 
Do Patrimônio Público

Originariamente, a Lei nº 8.429/1992 expressamente vedava a transação, o 
acordo e a conciliação nas ações de improbidade administrativa4.

De acordo com Maria Sylvia Zanella Di Pietro5, ao tempo da edição da lei, 
referida opção legislativa se justificava em razão da “relevância do patrimônio 
público, seja econômico, seja moral, protegido pela ação de improbidade”. A 

3	 MEDINA,	 José	 Miguel	 Garcia.	 A	 nova	 Lei	 de	 Improbidade	 Administrativa	 e	 os	
processos	em	curso.	Disponível	em:	<https://www.conjur.com.br/2021-nov-24/processo-lei-
improbidade-administrativa-processos-curso>	Acesso	em:	17/02/2022.
4	 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.
5	 DI	PIETRO,	Maria	Sylvia	Zanella.	Direito	Administrativo.	Grupo	GEN,	2020.	pág.	1055.

https://www.conjur.com.br/2021-nov-24/processo-lei-improbidade-administrativa-processos-curso
https://www.conjur.com.br/2021-nov-24/processo-lei-improbidade-administrativa-processos-curso
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restrição à consensualidade, segundo a autora, consistia em uma “aplicação do 
princípio da indisponibilidade do interesse público”.

Mesmo durante a vigência da redação originária da Lei de Improbidade 
Administrativa, contudo, já se excepcionavam situações nas quais era admitida 
a solução consensual de demandas.

Eduardo Cambi, Diogo de Araújo Lima e Mariana Sartori Novak, ao 
discorrerem sobre o tema, pontuam que “mesmo durante a vigência da redação 
originária, grande parte da doutrina, jurisprudência e o próprio Conselho Nacional 
do Ministério Público, por meio da Resolução nº 179/2017, já contemplavam a 
hipótese de consensualidade no âmbito da Lei de Improbidade Administrativa, seja 
na esfera judicial ou extrajudicial”6.

Com o advento da Lei Anticrime (Lei nº 13.964/2019), a vedação até então 
existente deixou de existir. A consensualidade no âmbito da Lei de Improbidade 
Administrativa passou a ser expressamente admitida, haja vista a introdução de 
previsão expressa na Lei nº 8.429/1992 do chamado Acordo de Não Persecução 
Cível (ANPC).

Diante desse novo cenário, a solução consensual de demandas na área do 
patrimônio público passa a ser uma realidade no Ministério Público, fazendo 
surgir novos desafios à atuação ministerial.

Nessa esteira, o propósito deste trabalho é analisar uma das recentes 
modificações legislativas que podem influenciar o cotidiano das promotorias de 
Justiça (art. 17-B, §1º, da Lei nº 8.429/92), com o objetivo de identificar se referida 
alteração legislativa impõe apenas a necessidade de comunicação do ente 
federativo lesado acerca do teor do ajuste firmado pelo membro do Ministério 
Público, ou exige a efetiva concordância do ente lesado quanto aos termos do 
Acordo de Não Persecução Cível firmado.

2. Autonomia E Independência Funcional Do Ministério 
Público Sob a Ótica Do STF E Do CNPM

A Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu art. 127, que ao Ministério 
Público é assegurada autonomia funcional, e que um de seus princípios 
institucionais é a independência funcional de seus membros:

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, 
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-
lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 

6	 Eduardo	Cambi,	Danni	Sales	Silva,	Fernanda	Marinela.	Pacote	anticrime:	volume	I	 .	
REFLEXÕES	SOBRE	REGIME	JURÍDICO	DO	ACORDO	DE	NÃO	PERSECUÇÃO	CÍVEL	—	Curitiba	:	
Escola	Superior	do	MPPR,	2020.	391	p.	v.	1.	ISBN	978-65-87486-02-4	.	pág.	56	e	ss.	
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dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

§ 1º São princípios institucionais do Ministério Público a 
unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.

§ 2º Ao Ministério Público é assegurada autonomia 
funcional e administrativa, podendo, observado o 
disposto no art. 169, propor ao Poder Legislativo a criação 
e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-
os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a 
política remuneratória e os planos de carreira; a lei disporá 
sobre sua organização e funcionamento.

§ 3º O Ministério Público elaborará sua proposta 
orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de 
diretrizes orçamentárias.

§ 4º Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva 
proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido 
na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo 
considerará, para fins de consolidação da proposta 
orçamentária anual, os valores aprovados na lei 
orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites 
estipulados na forma do § 3º.

§ 5º Se a proposta orçamentária de que trata este artigo for 
encaminhada em desacordo com os limites estipulados 
na forma do § 3º, o Poder Executivo procederá aos ajustes 
necessários para fins de consolidação da proposta 
orçamentária anual.

§ 6º Durante a execução orçamentária do exercício, não 
poderá haver a realização de despesas ou a assunção de 
obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na 
lei de diretrizes orçamentárias, exceto se previamente 
autorizadas, mediante a abertura de créditos 
suplementares ou especiais.

Hugo Nigro Mazzilli7, em comentário ao referido dispositivo constitucional, 

7	 MAZZILLI,	 Hugo	 Nigro.	 Regime	 jurídico	 do	Ministério	 Público.	 São	 Paulo:	 Saraiva,	
2007,	p.	202
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ensina que:

“Os membros do Ministério Público (promotores e 
procuradores) e os órgãos do Ministério Público (tanto 
os órgãos individuais quanto os órgãos colegiados, como 
o Conselho Superior ou o Colégio de Procuradores), 
no exercício da atividade-fim, só estão adstritos ao 
cumprimento da Constituição e das leis; não estão 
obrigados a observar portarias, instruções, ordens de 
serviços ou quaisquer comandos nem mesmo dos órgãos 
superiores da própria instituição, no que diga respeito ao 
que devam ou não fazer. Estamos a referir-nos aqui à plena 
liberdade no exercício da atividade-fim (se, p. ex., é caso 
de dar ou não denúncia, se é caso de pedir condenação 
ou absolvição, ou de recorrer ou não): nesse ponto, é 
irrestrita a liberdade funcional. (…)

Excetuados os casos expressamente previstos na lei, na 
sua atividade-fim os membros ou os órgãos do Ministério 
Público não podem receber ordens como proponha a 
ação, ou deixe de propor, ou recorra, ou não recorra, ou 
sustente esta tese e não aquela�

Essa conclusão decorre da natureza jurídica da relação 
que existe entre os promotores e procuradores de 
Justiça, ou procuradores da República, e a instituição a 
que pertençam. Os membros do Ministério Público são 
agentes políticos – ou seja, órgãos independentes do 
Estado, situados no topo da esfera hierárquica de suas 
áreas de competência, como são os membros do Poder 
Executivo, Legislativo ou Judiciário, e, por isso, decidem 
com plena liberdade funcional”.

Eduardo Cambi, por sua vez, preleciona que “o princípio da independência 
funcional é uma prerrogativa, conferida pelo artigo 127, 1º, da Constituição Federal, 
ao Ministério Público para que possa, em nome da sociedade, agir na defesa da 
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis (art. 127, caput, CF)”8. 

O Supremo Tribunal Federal (STF) e o Conselho Nacional do Ministério 

8	 CAMBI,	Eduardo.	Princípio	da	Independência	Funcional	e	Planejamento	Estratégico	
do	Ministério	Público.	pag.	34.
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Público (CNMP), apreciando casos envolvendo a questão atinente à aplicação do 
princípio da independência funcional, tem entendido que, por força dos referidos 
vetores constitucionais, é vedada a interferência interna ou externa corporis em 
atividade-fim da instituição.

O alcance e significado da garantia institucional da independência funcional 
foram adequadamente descritos pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do 
Ministro Celso de Mello, em seu voto no HC nº 67.759-2/RJ:

“Posto que o Ministério Público não constitui órgão ancilar 
do Governo, instituiu o legislador constituinte um sistema 
de garantias destinado a proteger o membro da Instituição 
– o Promotor de Justiça –, cuja atuação independente 
configura a confiança de respeito aos direitos, individuais 
e coletivos, e a certeza de submissão dos Poderes à lei.

É indiscutível que o Ministério Público ostenta, em face do 
ordenamento constitucional vigente, destacada posição 
na estrutura do Poder. A independência institucional, que 
constitui uma de suas mais expressivas prerrogativas, 
garante-lhe o livre desempenho, em toda a sua plenitude, 
das atribuições que lhe foram conferidas.

O eminente Hely Lopes Meirelles (v. “Estudos e Pareceres 
de Direito Público”, vol. VII/332, 335 e 336, 1983, RT), 
discorrendo sobre aspectos institucionais referentes 
ao Ministério Público, acentua a importância de ele ser 
concebido como órgão funcionalmente independente, 
verbis:

Fixada a posição do Ministério Público na estrutura 
constitucional da nossa Federação, sobressai, desde 
logo, a sua independência funcional, pois que não está 
hierarquizado a qualquer outro órgão ou Poder, e seus 
membros são agentes políticos desvinculados do Estatuto 
dos Funcionários Públicos.

Ora, no que concerne ao desempenho da função 
ministerial, pelo órgão (MP) e seus agentes (Promotores, 
Procuradores), há independência funcional e não apenas 
‘autonomia funcional’. Os membros do Ministério Público 
quando desempenham as suas atribuições institucionais 
não estão sujeitos a qualquer subordinação hierárquica 
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ou supervisão orgânica do Estado a que pertencem.

No mais os membros do Ministério Público atuam 
com absoluta liberdade funcional, só submissos à sua 
consciência e aos deveres profissionais, pautados pela 
Constituição e pelas leis regedoras da Instituição. Nessa 
liberdade de atuação no seu ofício, é que se expressa a 
independência funcional (...).”9

O princípio da independência funcional obsta inclusive a atuação do 
Conselho Nacional do Ministério Público na atividade-fim do agente ministerial. 
Nesse sentido:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO 
NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ANULAÇÃO 
DE ATO DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EM TERMO 
DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ATIVIDADE-FIM DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL� INTERFERÊNCIA NA 
AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E NA INDEPENDÊNCIA 
FUNCIONAL DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO NO ESPÍRITO SANTO – CSMP/ES� MANDADO DE 
SEGURANÇA CONCEDIDO�

(STF, MS 28028, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda 
Turma, julgado em 30/10/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
DJe-107 DIVULG 06-06-2013 PUBLIC 07-06-2013)  

No âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), o mesmo 
entendimento encontra-se sedimentado, no sentido de que, por força do referido 
vetor constitucional, é vedada a interferência interna ou externa corporis em 
atividade-fim da instituição. Merece destaque o enunciado de entendimento nº 
6 do CNMP:

“Os atos relativos à atividade-fim do Ministério Público são 
insuscetíveis de revisão ou desconstituição pelo Conselho 
Nacional do Ministério Público. Os atos praticados em 
sede de inquérito civil público, procedimento preparatório 

9	 Apud	Conselho	Nacional	do	Ministério	Público.	CNMP	em	ação:	uma	análise	teórica	
da	sua	jurisprudência.	ARAÚJO,	Valter	Shuenquener	de	(Coordenador)	/	Conselho	Nacional	
do	Ministério	Público.	–	Brasília	:	CNMP,	2017.	322	p
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ou procedimento administrativo investigatório dizem 
respeito à atividade finalística, não podendo ser revistos 
ou desconstituídos pelo Conselho Nacional do Ministério 
Público, pois, embora possuam natureza administrativa, 
não se confundem com aqueles referidos no art. 130-A, § 
2°, inciso II, CF, os quais se referem à gestão administrativa 
e financeira da Instituição”. 

Estabelecidas estas premissas acerca da atual compreensão do princípio 
da independência funcional como vedação à interferência interna ou externa 
corporis em atividade-fim da instituição, passa-se à análise da regra do art. 17-B, 
§1º, da Lei n° 8.429/92.

3. Adequada Interpretação Do Art.  17-B, §1º, Da Lei nº 
8.429/92

O art. 17-B, §1º, I, da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) 
encontra-se redigido nos seguintes termos:

Art. 17-B. O Ministério Público poderá, conforme as 
circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não 
persecução civil, desde que dele advenham, ao menos, os 
seguintes resultados:

I - o integral ressarcimento do dano;

II - a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem 
indevida obtida, ainda que oriunda de agentes privados.

§ 1º A celebração do acordo a que se refere o caput deste 
artigo dependerá, cumulativamente:

I - da oitiva do ente federativo lesado, em momento 
anterior ou posterior à propositura da ação;

II - de aprovação, no prazo de até 60 (sessenta) dias, pelo 
órgão do Ministério Público competente para apreciar 
as promoções de arquivamento de inquéritos civis, se 
anterior ao ajuizamento da ação;

III - de homologação judicial, independentemente de o 
acordo ocorrer antes ou depois do ajuizamento da ação 
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de improbidade administrativa.

§ 2º Em qualquer caso, a celebração do acordo a que se 
refere o caput deste artigo considerará a personalidade 
do agente, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a 
repercussão social do ato de improbidade, bem como as 
vantagens, para o interesse público, da rápida solução do 
caso.

§ 3º Para fins de apuração do valor do dano a ser 
ressarcido, deverá ser realizada a oitiva do Tribunal de 
Contas competente, que se manifestará, com indicação 
dos parâmetros utilizados, no prazo de 90 (noventa) dias.     

§ 4º O acordo a que se refere o caput deste artigo poderá 
ser celebrado no curso da investigação de apuração do 
ilícito, no curso da ação de improbidade ou no momento 
da execução da sentença condenatória.

§ 5º As negociações para a celebração do acordo a que se 
refere o caput deste artigo ocorrerão entre o Ministério 
Público, de um lado, e, de outro, o investigado ou 
demandado e o seu defensor.

§ 6º O acordo a que se refere o caput deste artigo poderá 
contemplar a adoção de mecanismos e procedimentos 
internos de integridade, de auditoria e de incentivo à 
denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de 
códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica, 
se for o caso, bem como de outras medidas em favor do 
interesse público e de boas práticas administrativas.

§ 7º Em caso de descumprimento do acordo a que se refere 
o caput deste artigo, o investigado ou o demandado ficará 
impedido de celebrar novo acordo pelo prazo de 5 (cinco) 
anos, contado do conhecimento pelo Ministério Público 
do efetivo descumprimento.

Referido dispositivo estabelece que a celebração do acordo a que se refere 
o caput (ANPC) dependerá da oitiva do ente federativo lesado, em momento 
anterior ou posterior à propositura da ação.

À luz do conteúdo do princípio da independência funcional, que veda a 
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interferência interna e externa na atividade-fim do Ministério Público, tem-
se que a melhor interpretação do referido dispositivo é a de que o agente do 
Ministério Público deve apenas cientificar o ente lesado para que se manifeste 
sobre a celebração do acordo de não persecução cível, não se exigindo, contudo, 
sua aquiescência como requisito de validade ou eficácia do ajuste.

Vale destacar que oitiva e concordância são termos que não se confundem. 
Ouvir é oportunizar a possibilidade de manifestação do ente lesado. Obter 
concordância, por outro lado, é ter a atuação ministerial condicionada ao aval do 
ente lesado.

Seguindo essa tendência, tem-se, por exemplo, no âmbito do Ministério 
Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) disposição expressa, por meio da 
Resolução GPGJ nº 2.469/22 (Disciplina, no âmbito do Ministério Público do Estado 
do Rio de Janeiro, o acordo de não persecução cível, de forma a regulamentar o 
disposto no art. 17-B, da Lei nº 8.429/1992) sobre a matéria. In verbis:

Art. 12 - O membro do Ministério Público deverá: 

I - nos termos do inciso I do § 1º do art. 17-B da Lei 
nº 8.429/1992 5 , cientificar o ente lesado para que 
se manifeste sobre a celebração do acordo de não 
persecução cível, principalmente a respeito do montante 
dos danos a serem reparados, não se exigindo, contudo, 
sua aquiescência como requisito de validade ou eficácia 
do ajuste; 

(...)

Como já advertiu Carlos Maximiliano10, “deve o Direito ser interpretado 
inteligentemente: não de modo que a ordem legal envolva um absurdo, prescreva 
inconveniências, vá ter a conclusões inconsistentes ou impossíveis. Também se 
prefere a exegese de que resulte eficiente a providência legal ou válido o ato, à que 
torne aquela sem efeito, inócua, ou este, juridicamente nulo. (…)”. 

In casu, interpretar o art. 17-B, §1º, da Lei nº 8.429/92 como exigência de 
concordância do ente lesado com o ajuste conduziria a situação absurda, uma 
vez que, no contexto dos Municípios, por exemplo, a atuação ministerial estaria 
condicionada à chancela dos agentes de representação dos entes lesados, como 
municípios, os quais podem estar sujeitos a interferências políticas.

A regra do art. 17-B, §1º, da Lei nº 8.429/92, assim, parece possuir valor 
meramente epistêmico, impondo apenas a necessidade de oitiva do ente 

10	 MAXIMILIANO,	Carlos.	Hermenêutica	e	Aplicação	do	Direito,	6ª	ed.,	Freitas	Bastos,	
1957,	n.	178,	p.	136
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federativo lesado para, eventualmente, obter outros elementos e dados que 
possam contribuir para o adequado ajuste do acordo.

Assim, a regra disposta no art. 17-B, §1º, da Lei nº 8.429/92 deve ser 
interpretada no sentido que cabe ao agente ministerial promover apenas a 
comunicação formal do ente lesado acerca do ajuste, não estando o exercício da 
atividade-fim ministerial condicionado à chancela ou concordância de agentes 
externa corporis.

4. Considerações Finais

Nos termos do art. 17-B, §1º, da Lei de Improbidade Administrativa, 
a celebração do Acordo de Não Persecução Cível depende, dentre outras 
condições, “da oitiva do ente federativo lesado, em momento anterior ou posterior 
à propositura da ação”.

O presente trabalho se propôs a analisar referida modificação legislativa, 
com o objetivo de identificar se referida alteração legislativa impõe apenas a 
necessidade de comunicação do ente federativo lesado acerca do teor do ajuste 
firmado pelo membro do Ministério Público, ou exige a efetiva concordância do 
ente lesado quanto aos termos do Acordo de Não Persecução Cível firmado.

O parâmetro de análise do dispositivo foram os princípios da autonomia e da 
independência funcional do Ministério Público, sob a ótica do Supremo Tribunal 
Federal e do Conselho Nacional do Ministério Público.

Após breve análise da tendência de ampliação dos espaços de 
consensualidade na tutela do patrimônio público, das compreensões de 
autonomia e independência funcionais do Ministério Público por parte do STF 
e do CNMP, conclui-se que o art. 17-B, §1º, da Lei nº 8.429/92 (dever de oitiva 
dos entes lesados nos ANPCs) impõe apenas a obrigatoriedade de comunicação 
formal do ente lesado acerca do ajuste firmado, não condicionando o exercício 
da atividade-fim ministerial à chancela ou concordância de agentes externa 
corporis.
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Resumo

O legislador, no projeto de uma nova lei, expõe os motivos que entende 
necessários para a aprovação da lei. As mudanças legislativas ocorrem da 
mesma forma, o legislador entende que determinada lei está defasada, não se 
encaixa mais na sociedade atual, e propõe as alterações. A Lei de Improbidade 
Administrativa (Lei nº 8.429/1992) completou 25 anos de vigência, e em 2018 foi 
proposto na Câmara dos Deputados um projeto de lei para a sua alteração. Após 
a tramitação, as alterações foram aprovadas. Antes de expor a lei positivada, 
é necessária a compreensão do que são as fontes do direito. O legislador pode 
utilizar-se de diversas fontes do direito para impor obrigações e responsabilidades 
à sociedade, como se observa na Lei nº 14.115/21 que alterou a Lei de Improbidade 
Administrativa. As alterações propostas na justificativa do projeto de lei fazem 
importantes mudanças, inclusive no sentido do que é improbidade. Assim, é 
de extrema importância ressaltar quais são essas alterações e como afetam o 
direito administrativo e a sociedade.

Palavras-chave

Fontes do direito. Improbidade. Alteração legislativa.

1. Introdução

As leis, segundo Kelsen, são descritas como “comandos” ou expressões da 
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“vontade” do legislador, e quando se afirmar que a ordem jurídica é o “comando” 
ou a “vontade” do Estado, isso deve ser entendido de modo figurado. (1998, p. 49)

Deste modo, uma analogia é responsável pela expressão figurada:

“A situação em que uma regra jurídica “estipula”, “prevê” ou 
“prescreve” certa conduta humana é, na verdade, muito 
semelhante à situação em que um indivíduo quer que 
o outro se comporte de tal e tal modo, e expressa sua 
vontade na forma de um comando. A única diferença é que, 
quando dizemos que certa conduta humana é “estipulada”, 
“prevista” ou “prescrita” por uma regra jurídica, estamos 
empregando uma abstração que elimina o ato psicológico 
de vontade que é expressado por um comando.” (1992, p. 
49)

Nesse sentido, se a regra jurídica é um comando, ela é um comando que não 
implica uma “vontade” no sentido psicológico do termo. A conduta é “exigida”, 
sem que alguém tenha de “quere-la”, é um “dever ser”, uma obrigação. (KELSEN, 
1992, p. 49)

Considerando essa imposição legislativa como uma obrigação a ser seguida, 
analisamos o Projeto de Lei nº 2505/2021 (número anterior PL 10887/2018) que 
alterou a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), com foco na 
justificativa apresentada pelo Deputado Federal Roberto de Lucena (PODEMOS/
SP) e nas alterações do art. 11 da referida lei.

Em relação às alterações do art. 11 da Lei 8.429/1992, importante analisar 
julgados dos Tribunais Superiores para melhor compreensão das mudanças que 
o legislador julgou ser pertinentes na lei, utilizando esse argumento no projeto 
apresentado na Câmara.

2. Fontes do Direito

O processo de produção do direito positivo é homogêneo e dotado de 
unidade, ou seja, a estrutura de produção é sempre a mesma, não importando 
se o tema tratado refere-se a normas tributárias, processuais, penais, etc. Esse 
processo de criação é único, pois é regido por um núcleo normativo originário; os 
órgãos básicos e os procedimentos de produção normativa no interior do sistema 
são instituídos por um conjunto de normas. Dito isto, “resulta inevitável que o 
tratamento das ‘fontes do direito’ esteja impregnado de uma certa formalidade”. 
(MOUSSALLEM, 2019, p. 10)

De acordo com Norberto Bobbio, os ordenamentos jurídicos são compostos 
por uma infinidade de normas que jamais alguém consegue contar. Assim:
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“Quantas são as normas jurídicas que compõem o 
ordenamento jurídico italiano? [ou brasileiro?] Ninguém 
sabe. Os juristas queixam-se que são muitas. Mas assim 
mesmo criam-se sempre novas, e não se pode deixar de 
criá-las para satisfazer todas as necessidades da sempre 
mais variada e intrincada vida social.” (1995, p. 37)

A doutrina diverge quanto ao significado da expressão “fontes do direito”. 
Desta forma, as fontes do direito podem ser representadas nas mais variadas 
acepções da expressão, sendo possível ser considerada como:

“(1) o conjunto de fatores sociais, políticos, religiosos, 
econômicos que influenciam a formulação normativa; 
(2) os métodos de criação do direito, como o costume 
e a legislação (no seu sentido mais amplo, abrangendo 
também a criação do direito por meio de atos judiciais 
e administrativos, e de transações jurídicas); (3) o 
fundamento de validade de uma norma jurídica - 
pressuposto da hierarquia; (4) o órgão credenciado pelo 
ordenamento; (5) o procedimento (atos ou fatos) realizado 
pelo órgão competente para a produção de normas – 
procedimento normativo; (6) o resultado do procedimento 
– documento normativo.” (MOUSSALLEM, 2019, p. 11)

Para Bobbio, “fontes do direito são aqueles fatos ou atos dos quais o 
ordenamento jurídico faz depender a produção de normas jurídicas”. No 
mesmo sentido, leciona o autor que o ordenamento jurídico além de regular o 
comportamento das pessoas, regula também o modo pelo qual se deve produzir 
as regras. O ordenamento jurídico, desta forma, regula a própria produção 
normativa. (1995, p. 45)

Bobbio afirma que toda norma pressupõe um poder normativo; norma 
significa imposição de obrigações (imperativos, comando, prescrição, etc.), 
concluindo que onde há obrigação, há poder. (1995, p. 58)

Segundo Marçal Justen Filho, “a regra contempla de modo mais preciso 
os pressupostos de sua aplicação e veicula um comando consistente em uma 
proibição, uma imposição ou uma autorização de conduta.” (2022, p. 130)

Deste modo, “se existem normas constitucionais, deve existir o poder 
normativo do qual elas derivam: esse poder é o poder constituinte.” (BOBBIO, 
1995, p. 58)

De acordo com Norberto Bobbio:
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“A norma fundamental, enquanto, por um lado, atribui aos 
órgãos constitucionais poder de fixar normas válidas, 
impõe a todos aqueles aos quais se referem as normas 
constitucionais o dever de obedecê-las. É uma norma 
ao mesmo tempo atributiva e imperativa, segundo se 
considere do ponto de vista do poder ao qual da origem 
ou da obrigação que dele nasce. Pode ser formulada da 
seguinte maneira: ‘O poder constituinte está autorizado a 
estabelecer normas obrigatórias para toda coletividade’, 
ou ‘A coletividade é obrigada a obedecer às normas 
estabelecidas pelo poder constituinte’.” (1995, p. 59)

Considerando que o poder constituinte é o poder último, supremo, 
originário, todos estes atributos dentro de um ordenamento jurídico, conclui-
se que “uma norma que atribua ao poder constituinte a faculdade de produzir 
normas jurídicas: essa norma é a norma fundamental.” (BOBBIO, 1995, p. 58)

A norma fundamental é “fonte do direito”, pois, em um sentido mais amplo, 
toda norma jurídica é fonte de outra norma, a qual ela regula a criação e o conteúdo 
da norma a ser criada. (KELSEN, 1998, p. 192)

O escritor austríaco Hans Kelsen afirma que a expressão “fonte do direito” 
também pode ser usada em sentido inteiramente não jurídico:

“Com ela denotam-se todas as ideias que efetivamente 
influenciam os órgãos criadores de Direito, por exemplo, 
normas morais, princípios políticos, doutrinas jurídicas, as 
opiniões de especialistas jurídicos, etc. Em contraposição 
às “fontes” de Direito previamente mencionadas, estas 
“fontes” não possuem, como tais, qualquer força de 
obrigatoriedade. Elas não são – como as verdadeiras 
“fontes do Direito” – normas jurídicas ou um conteúdo 
específico de normas jurídicas. Porém, ao obrigar os 
órgãos criadores de Direito a respeitar ou aplicar certas 
normas morais, princípios políticos ou opiniões de 
especialistas, a ordem jurídica pode transformar estas 
normas, princípios ou opiniões em normas jurídicas e, 
desse modo, em verdadeiras fontes de Direito.” (1998, p. 
192)

Assim, o legislador pode utilizar-se de diversas fontes do direito para impor 
obrigações e responsabilidades à realidade social, como se observa na Lei nº 
14.115/21 que alterou a Lei de Improbidade Administrativa.
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O processo de criação da legislação que servirá como base para a norma 
possui sua origem no estudo linguístico. Autores como Gregorio Robles, Lourival 
Vilanova, Paulo de Barros Carvalho, já observavam a técnica normativa legislativa 
e jurídica dentro da análise da linguagem.

Para melhor compreensão das fontes do direito positivo, é importante 
diferenciar enunciado e enunciação. Enunciado é o resultado da execução de 
um ato que coloca a língua em funcionamento, é o suporte físico, uma oração 
bem construída dotada de sentido. A enunciação é o ato de produção do 
enunciado, a qual instaurará elementos fundacionais da pessoa, do tempo e do 
espaço do discurso, uma vez que ela é o marco fundamental da produção do 
enunciado. Exemplificando, o ato de fala é enunciação e o produto é o enunciado. 
(MOUSSALLEM, 2019, p. 18)

O jurista Tárek Moysés Moussallem ainda classifica dois conjuntos 
de enunciados distintos: enunciação-enunciada e enunciado-enunciado. 
Enunciação-enunciada são as marcas identificáveis no texto de pessoa, espaço 
e tempo da enunciação projetadas no enunciado. O enunciado-enunciado é a 
parte do texto desprovida das marcas da enunciação, é o enunciado veiculado 
pela enunciação-enunciada. (2019, p. 19)

Utilizando essa teoria na prática, Moussallem conclui que:

“a linguagem do direito positivo dirige-se sempre à 
linguagem da realidade social, seja para regular conduta de 
forma estrita, seja para regular condutas com o escopo de 
produzir normas jurídicas. (...) O fato jurídico é o enunciado 
protocolar resultante de ato de aplicação que executa a 
incidência da linguagem normativa sobre a linguagem da 
realidade social, localizado no antecedente de uma norma 
concreta. Nessa dinâmica, o direito positivo vai passando 
de sua abstração e generalidade para uma concretude em 
direção à linguagem da realidade social.” (2019, p. 21 e 22)

Desta forma, o direito é positivado com o enunciado. Em uma lei, por 
exemplo, o seu conteúdo seria o enunciado-enunciado, enquanto o seu número 
(Lei Complementar nº 64, por exemplo), a sua data e a autoridade da qual 
emanou seriam as marcas da instância de enunciação, ou seja, consistiriam na 
enunciação-enunciada. (COSTA, 2001, p. 02)

A teoria das fontes é um complexo de normas jurídicas que prescrevem 
a forma de criação de outras normas, sendo esse um fundamento de validade 
(MOUSSALLEM, 2019, p. 30):

“O conceito de fundamento de validade não se confunde 
com o conceito de fonte do direito. O fato de uma norma 
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N1 ser o fundamento de validade de uma norma N2 é 
completamente distinto da equivocada afirmação de 
N1 ser a fonte de N2. Entre as normas N1 e N2 surge a 
atividade humana (aplicação-atividade) que terá por 
resultado a produção de N2 (aplicação-produto). A 
atividade humana, ou procedimento, ou enunciação, é 
que chamamos fonte do direito. Por outro lado, a “lei” (no 
sentido tanto de enunciação-enunciada, de documento 
normativo e enunciado-enunciado) é produto das fontes 
do direito.” (MOUSSALLEM, 2019, p. 30)

A lei está inserida no interior do sistema do direito positivo, faz parte dele. 
Moussallem conclui que: “a lei está para o enunciado, assim como o procedimento 
legislativo, judicial ou administrativo está para a enunciação. Esta é a fonte do 
direito, ao passo que aquele é o produto.” (2019, p. 31)

A jurisprudência, que pode ser considerada como a organização de decisões 
judiciais, conjunto de decisões ou conjunto de decisões uniformes, pode ser 
uma fonte do direito. Quando a jurisprudência é utilizada em petições judiciais, o 
objetivo do peticionante é influenciar a mente do magistrado no julgamento de 
um outro caso semelhante. Todavia, “a decisão judicial em um caso “x” não cria a 
obrigatoriedade de decisão judicial idêntica em um caso “y”, igual ou semelhante 
a “x”.” (MOUSSALLEM, 2019, p. 32)

Contudo, Moussallem não considera a jurisprudência como fonte do 
direito, mas sim algo que seja o próprio direito, pois é o resultado da atividade 
jurisdicional, ou seja, o processo judicial. De acordo com o autor:

“O processo judicial tem por resultado as sentenças e 
acórdãos que, na qualidade de veículos introdutores 
(infelizmente chamados de sentenças e acórdãos), 
injetam enunciados prescritivos no sistema aos 
quais denominamos enunciados-enunciados 
(desafortunadamente chamados sentenças e acórdãos), 
conformadores de normas gerais e concretas, ou 
individuais e concretas. As sentenças e acórdãos, sejam 
como enunciação-enunciada, sejam como enunciados-
enunciados fazem parte do direito positivo.” (2019, p. 33)

Sendo assim, o que cria a sentença e o acórdão (norma jurídica) é o processo 
judicial conduzido pelo juiz, sendo que a fonte produtora da sentença e do acórdão 
é a atividade de enunciação exercida pelo magistrado. Esta é a fonte do direito e 
não a sentença/acórdão. (MOUSSALLEM, 2019, p. 33)
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Os magistrados não criam norma abstrata, pois é uma condição para a sua 
atuação a ocorrência de descumprimento do disposto no consequente da norma 
primária. Assim, os juízes criam, quando provocados, sempre normas concretas. 
(MOUSSALLEM, 2019, p. 34)

Portanto, a atividade de enunciação exercida pelo órgão jurisdicional é 
fonte do direito (fato produtor de normas). A jurisprudência como enunciado não 
é fonte do direito, mas, sim, produto da atividade de enunciação. (MOUSSALLEM, 
2019, p. 34)

3. Alterações Na Lei De Improbidade Administrativa

A Lei nº 8.429 entrou em vigência em 1992 e foi responsável por promover 
novas perspectivas no combate à corrupção e na moralização do desempenho 
das funções públicas. Todavia, de acordo com Marçal Justen Filho, “a experiência 
concreta na aplicação da Lei evidenciou ao longo dos anos algumas distorções 
na repressão à improbidade.” (2022, p. 08)

Justen Filho afirma que após a vigência da Lei, um problema fundamental 
foi a banalização de ações de improbidade:

“Muitos processos foram instaurados sem elementos 
probatórios consistentes, com a perspectiva de 
investigação no bojo da fase de instrução. Era usual a 
ausência de especificação na petição inicial de fatos 
determinados. Tornou-se usual o pedido de condenação 
com fundamento indiscriminado nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei 
de Improbidade. Isso conduzia à eternização dos litígios, 
usualmente envolvendo disputas políticas (mais do que 
jurídicas).” (2022, p. 08)

Nesse sentido, muitos juristas e políticos consideravam indispensável uma 
revisão da Lei. O autor Marçal Justen Filho participou da comissão na Câmara 
dos Deputados para elaboração das alterações da referida Lei. De acordo com o 
autor, duas das principais alterações foram: a) a exigência do dolo, devidamente 
comprovado, para a punição por improbidade; b) a ampliação do rigor no tocante 
aos requisitos de ajuizamento da ação de improbidade, com a expressa exigência 
de qualificação dos fatos em face dos arts. 9º, 10 e 11 da Lei 8.429.

Na justificativa do Projeto de Lei nº 10887/2018, apresentada no dia 17 
de outubro de 2018, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 
8.429/92), o Deputado Federal Roberto de Lucena (PODEMOS/SP) destacou os 
pontos da lei que o projeto visava alterar.

De acordo com o projeto, a Lei de Improbidade Administrativa, que completou 
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mais de 25 anos de vigência, necessitava de revisão para adequação quanto às 
mudanças ocorridas na sociedade, bem como para adaptar-se às construções 
hermenêuticas da própria jurisprudência. (BRASIL, 2018, p. 18)

Na justificativa pode ser destacado:

“O texto apresentado representa revisão redacional de 
adaptação de linguagem, retificando pequenas falhas 
perceptíveis, além de correções de técnica legislativa, 
principalmente no Capítulo I que cuida das Disposições 
Gerais.” (BRASIL, 2018, p. 19)

De acordo com a justificativa, a alteração da lei tinha como objetivo ajustes 
para melhor compreensão do texto, sem prejuízo de tratamento do objeto, com 
a fusão de conteúdo de parágrafos e revogação de alguns dispositivos. (BRASIL, 
2018, p. 19)

Todavia, uma importante modificação na caracterização do ato de 
improbidade muda o conteúdo da lei. Anteriormente, o art. 11 da Lei 8.429/92 
tinha a seguinte redação:

“Constitui ato de improbidade administrativa que atenta 
contra os princípios da administração pública qualquer 
ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e 
notadamente:

I – praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento 
ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

II – retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de 
ofício;

III – revelar fato ou circunstância de que tem ciência em 
razão das atribuições e que deva permanecer em segredo;

IV – negar publicidade aos atos oficiais;

V – frustrar a licitude de concurso público;

VI – deixar de prestar contas quando esteja obrigado a 
fazê-lo;

VII – revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de 
terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de 
medida política ou econômica capaz de afetar o preço de 
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mercadoria, bem ou serviço;

VIII – descumprir as normas relativas à celebração, 
fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas 
pela administração pública com entidades privadas;

IX – deixar de cumprir a exigência de requisitos de 
acessibilidade previstos na legislação;

X – transferir recurso a entidade privada, em razão da 
prestação de serviços na área de saúde sem a prévia 
celebração de contrato, convênio ou instrumento 
congênere, nos termos do parágrafo único do art. 24 da 
Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.” (BRASIL, 1992)

Com a vigência da Lei nº 14.230 de 2021, o caput do art. 11 foi alterado, 
constituindo como ato de improbidade condutas previstas nos incisos, tornando 
assim o rol taxativo, e não mais exemplificativo:

“Constitui ato de improbidade administrativa que atenta 
contra os princípios da administração pública a ação ou 
omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de 
imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma 
das seguintes condutas:” (BRASIL, 1992)

Além disso, foi incluído no artigo que a ação ou omissão seja “dolosa” para 
configurar ato de improbidade. Dolo, de acordo com Rogério Greco, “é a vontade 
e consciência dirigida a realizar a conduta prevista no tipo penal incriminador.” 
(2017, p. 316)

Conforme descrito no Código Penal, o crime é doloso quando o agente quis 
o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo (art. 18, I). Assim, o legislador, ao 
incluir a palavra “dolosa” no art. 11 da Lei 8.429/92, restringe o ato de improbidade 
apenas às ações ou omissões que o agente tem intenção de agir de forma 
desonesta.

No mesmo sentido, Greco afirma que para o crime ser doloso, o agente deve 
ter vontade e consciência do ato que está praticando:

“O agente deve ter consciência, isto é, deve saber 
exatamente aquilo que faz, para que se lhe possa atribuir 
o resultado lesivo a título de dolo. (...) A vontade é outro 
elemento sem o qual se desestrutura o crime doloso. 
Aquele que é coagido fisicamente a acabar com a vida de 
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outra pessoa não atua com vontade de matá-la.” (2017, p. 
316 e 317)

Assim, para cometer ato de improbidade o agente deve agir com vontade 
e consciência, deve saber e querer o que está fazendo, bem como incorrer em 
alguma das hipóteses dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/92.

Com a alteração legislativa, os incisos I, II, IX e X foram revogados, e os 
incisos III, IV, V e VI foram alterados:

“III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em 
razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, 
propiciando beneficiamento por informação privilegiada 
ou colocando em risco a segurança da sociedade e do 
Estado;

IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão 
de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade 
e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;    

V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter 
concorrencial de concurso público, de chamamento ou 
de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de 
benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a 
fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com 
vistas a ocultar irregularidades.” (BRASIL, 1992)

Com a vigência da Lei 14.230/21, o rol que anteriormente era exemplificativo, 
passou a ser taxativo, ou seja, para configurar ato de improbidade a ação ou 
omissão deve estar prevista nos incisos do art. 11.

As alterações do art. 11 impõem delimitações muito relevantes. Marçal 
Justen Filho destaca que:

“o art. 11 não configura como improbidade a violação de 
qualquer princípio norteador da atividade administrativa, 
considerado em termos genéricos. A redação adotada 
impôs restrição ao campo de abrangência das infrações. 
Tal como consta do caput do dispositivo, a improbidade 
se configura mediante conduta dolosa que atente contra 
os princípios, violando deveres de honestidade, de 
imparcialidade e de legalidade.” (2022, p. 133)
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Deste modo, é inviável enquadrar como improbidade uma conduta 
que não seja infringente de deveres previstos em lei, conforme as garantias 
constitucionais relativa à atividade punitiva. (JUSTEN FILHO, 2022, p. 133)

O ponto fundamental do presente artigo encontra-se diante da dissonância 
entre o teor da alteração legislativa e seu processo de construção linguística.

Para não ser exaustivo no tema, e ante a necessidade de realização do 
corte metodológico devido, observa-se que a revisão necessária mencionada 
na exposição de motivos da Lei nº 14.230/2021 não reflete, em determinados 
momentos, a posição jurisprudencial majoritária.

Chama a atenção o teor do artigo 11, § 4º, da Lei de Improbidade, inserida 
com a alteração na novel legislação:

“Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem 
lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para 
serem passíveis de sancionamento e independem do 
reconhecimento da produção de danos ao erário e de 
enriquecimento ilícito dos agentes públicos.” (BRASIL, 
1992)

Quanto a essa inclusão do § 4º, Marçal Justen Filho afirma que:

“Trata-se de afastar condutas de pequena nocividade, 
considerada a questão em termos amplos. Não se 
configura improbidade quando a violação ao dever de 
honestidade, de imparcialidade ou de legalidade envolver 
bens jurídicos de pequeno valor econômico, produzir 
efeitos nocivos diminutos ou irrelevantes ou revelar 
elemento subjetivo de reprovabilidade muito limitada. 
Sob um certo ângulo, o dispositivo acolhe a tese difundida 
no âmbito penal atinente ao princípio da insignificância, 
relacionado ao chamado “crime de bagatela”.” (2022, p. 
135)

Pois bem, a jurisprudência, de forma a ampliar a proteção ao bem público, 
previa que não se mostrava necessária a ocorrência de dano à Administração 
Pública para tipificação do teor do artigo 11:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO 
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO 
DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. PRÁTICA DE ATO 
VIOLADOR DE PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. ARTIGO 11 
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DA LEI 8429/92. RECONHECIMENTO DE DOLO GENÉRICO. 
PENALIDADE APLICADA. PROPORCIONALIDADE. 
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS 
AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...]

2. Os atos de improbidade administrativa descritos no 
artigo 11 da Lei nº 8429/92, como visto, dependem da 
presença do dolo genérico, mas dispensam a demonstração 
da ocorrência de dano para a Administração Pública ou 
enriquecimento ilícito do agente. [...]

5. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1500812 
/ SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 
DJe 28/05/2015).

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA 
DO ATO DE IMPROBIDADE. AUSÊNCIA DO ELEMENTO 
SUBJETIVO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 
SÚMULA Nº 7/STJ. INCIDÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento 
de que os atos de improbidade descritos no art. 11 da 
Lei 8.429/92 dependem da presença de dolo, ainda que 
genérico, mas dispensam a demonstração da ocorrência 
de dano para a administração pública ou enriquecimento 
ilícito do agente. [...]

4. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1.337.757/
DF, Rel. Min. Marga Tessler (Juíza Convocada do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região)).

 
Ou seja, a alteração legislativa, em que pese não ter como fonte direta e 

imediata a jurisprudência, possui em sua exposição de motivos o fundamento de 
que seria necessária a adequação da legislação às decisões judiciais e mudanças 
estruturais ocorridas desde a promulgação do teto original.

Entretanto, passa ao largo dos fatos apurados em processos judiciais a 
alteração que fulmina a desnecessidade de comprovação de dano ao erário 
para fins de condenação. Aliás, de forma pouco cautelosa o legislador optou não 
apenas por ir em sentido contrário à construção doutrinária e jurisprudencial, 
como exigir não apenas um dano, mas “lesividade relevante ao bem jurídico 
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tutelado”, ou seja, trata-se de lesividade elevada à potência de relevância, o que 
deixa em aberto conceito fundamental para a aplicação sancionatória.

Tal abertura conceitual (relevante), do mesmo modo, vai contra a justificativa 
apresentada para a alteração exemplificativa para a taxatividade do artigo 11 da 
mesma Lei, isto é, se a abertura conceitual não seria salutar no caso de imposições 
sancionatórias das previsões do referido artigo com a redação anterior, razão 
pela qual sua restrição foi a opção legislativa, trazer elemento aberto para o fato 
gerador da eventual tipificação (lesividade relevante) certamente não contribui 
para a proteção da coisa pública e persecução civil na esfera administrativa.

4. Considerações Finais

A razão da exposição acima é justamente demonstrar que o processo de 
construção da Lei, pelo prisma linguístico (enunciação e enunciado), não deixa 
margem para criações legislativas desprovidas de suporte fático e adstrição 
com os elementos que asseguram sua motivação e idoneidade.

Relegar as fontes do direito, dentro de sua importância basilar, à exposições 
de motivo sem o devido amparo com a realidade sugerida, é sacramentar o 
afastamento dos princípios democráticos de direito. A motivação do legislador, 
a proteção ao bem jurídico e seguimento de regras para construção da Lei 
alicerçam-se, necessariamente, nos ditames mais básicos de construção de 
fontes do direito.

Seja pela lente da linguística em seus aspectos majoritariamente puros, 
seja pelas lições apresentadas com espeque na teoria do direito, a obediência às 
formalidades e regras para origem legal e normativa não se separam dos deveres 
constitucionais e democráticos de previsibilidade e proteção de bens jurídicos 
fundamentais.

O fato de estar no enunciado, não significa que se possa deixar de lado a 
enunciação, para fins de aferição de regularidade do produto legislativo; tal qual 
o resultado de análise da fonte do direito, não poderá ser incongruente com o 
bem protegido.
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Resumo

A Constituição Federal proíbe que a lei exclua da apreciação do Poder 
Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, consagrando, expressamente, 
o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5ª, inc. XXXV). Referida 
vedação assegura a tutela jurisdicional dos direitos individuais e coletivos 
constitucionalmente garantidos, dentre os quais se destaca a moralidade 
administrativa (art. 37, § 4º). Com o fim conferir uma adequada e efetiva proteção 
ao citado bem jurídico e, mais amplamente, ao interesse público, estabeleceu-se 
verdadeiro mandamento constitucional de punição dos atos que caracterizam 
improbidade administrativa, pela via judicial. Todavia, inseriu-se, na Lei nº 
8.429/92, previsão de nulidade da decisão de mérito da ação de improbidade 
administrativa que condene o requerido por tipo diverso daquele definido 
na petição inicial (art. 17, § 10-F, inciso I, incluído pela Lei nº 14.230/2021), em 
evidente afronta a esses preceitos constitucionais. O presente estudo defende, 
justamente, a necessidade de afastamento dessa previsão de nulidade, 
ao demonstrar que a defesa incondicionada da regra da correlação, sem a 
constatação do efetivo prejuízo para a defesa, é incompatível com os princípios 
da economia e celeridade processuais, necessários para garantir uma tutela 
jurisdicional adequada e efetiva da probidade administrativa.
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1. Introdução

A jurisdição, tida como uma técnica de solução de conflitos por um 
terceiro imparcial, que substitui a vontade das partes no caso concreto 
(heterocomposição), é uma atividade essencialmente criativa, não podendo ser 
entendida como uma mera aplicação concreta da vontade da lei, em atuação 
meramente declaratória do órgão jurisdicional.

Com a demanda inicial ou com regular curso de um processo, podem 
surgir questões complexas para o órgão julgador, que demandem uma postura 
mais inventiva, proativa e compatibilizadora com a ordem valorativa e força 
vinculante da Constituição Federal. Nesse viés, não basta que o juiz promova, 
pura e simplesmente, a aplicação da norma processual ao caso submetido à 
sua apreciação; exige-se, para o exercício da jurisdição, também uma atenta 
observância dos comandos normativos previstos na Constituição Federal.

Nesse cenário, o presente estudo busca suscitar algumas reflexões a 
respeito da atuação do magistrado nas ações de improbidade administrativa, 
especificamente no que se refere à previsão de nulidade da decisão de mérito 
que condena o réu por tipo diverso do definido na petição inicial (art. 17, § 10-F, da 
Lei nº 8.429/92), incluída pela Lei n.º 14230/21.

Referida disposição processual deverá ser cotejada com os princípios da 
demanda, do juiz natural, do devido processo legal e da eficiência na prestação da 
tutela jurisdicional, no sentido de se avaliar se o julgador pode, em razão da prova 
contida nos autos, proferir sentença que defina juridicamente a conduta ímproba 
descrita na inicial de maneira diversa da indicada pelo autor, sem que com isso 
sejam violadas regras do Código de Processo Civil e garantias fundamentais das 
partes.

Para tanto, são trazidos conceitos e etapas necessárias à individualização 
dos atos de improbidade administrativa, capazes de auxiliar o legitimado ativo da 
ação na identificação de certa conduta como ato ímprobo e de qual espécie. Em 
seguida, realiza-se a análise acerca da natureza jurídica da ação de improbidade 
administrativa, definindo-se, por consequência, o diploma processual aplicável, 
a fim de estabelecer a técnica interpretativa a ser adotada pelo órgão julgador, 
notadamente quando esse entende pela incidência de tipo ímprobo diverso do 
indicado pelo autor da ação.

Por fim, faz-se uma breve incursão crítica acerca da compatibilização, ou não, 
das normas processuais recém-criadas na Lei de Improbidade Administrativa, 
especialmente aquelas que exigem do magistrado o estrito cumprimento do 
princípio da congruência no âmbito da Ação de Improbidade Administrativa, 
à vista dos princípios constitucionais da eficiência, economicidade e da 
inafastabilidade da jurisdição.
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2. Individualização dos Atos de Improbidade  Administrativa

A Lei nº 8.429/92, conhecida como Lei de Improbidade Administrativa, 
atendendo ao comando constitucional da norma insculpida no art. 37, § 4º, da lei 
básica, dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos que, no exercício 
de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública, praticam 
qualquer um dos atos de improbidade administrativa descritos nas três seções 
do capítulo II da referida lei, quais sejam: os que importam enriquecimento ilícito 
(art. 9º); os que causam prejuízo ao erário (art. 10); e os que atentam contra os 
princípios da administração pública (art. 11).

Ao contrário do que ocorre no direito penal, a estrutura do tipo de injusto do 
ato de improbidade administrativa, com exceção do art. 113 da Lei nº 8429/92, não 
se submete ao princípio da tipicidade cerrada, já que são descritos, no caput das 
disposições, apenas os elementos fundamentais da figura típica, apontando-se, 
nos incisos dos artigos 9º e 10, hipóteses exemplificativas dos comportamentos 
proibidos.

Da leitura dos referidos dispositivos legais, conclui-se pela coexistência de 
três técnicas legislativas no momento de tipificação das condutas caracterizadas 
como ímprobas: a utilização de conceitos jurídicos indeterminados, presente no 
caput dos dispositivos tipificadores, permitindo o enquadramento do infindável 
número de ilícitos passíveis de serem praticados; as previsões das situações 
que comumente consubstanciam a improbidade de natureza meramente 
exemplificativa, o que facilita a compreensão dos conceitos indeterminados 
veiculados no caput; e a última, de caráter taxativo, adotada no art. 11 da lei 
federal (GARCIA; ALVES, 2017, p. 369-370).

Após a descrição das três tipologias de atos de improbidade administrativa, 
a Lei nº 8.429/92 elenca as sanções aplicáveis a cada espécie, de acordo com a 
maior/menor potencialidade lesiva dos atos. Nesse sentido, o art. 12 da Lei de 
Improbidade Administrativa dispõe que:

Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral 
do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais 
comuns e de responsabilidade, civis e administrativas 
previstas na legislação específica, está o responsável 
pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, 
que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de 

3	 Com	o	advento	da	Lei	nº	14.230/2021,	o	art.	11	da	Lei	n.º	8.429/92	passou	a	prever	
hipóteses	taxativas	das	condutas	que	caracterizam	ato	de	improbidade	administrativa	que	
violam	os	princípios	da	Administração	Pública.	Apesar	de	entender	pela	inconstitucionalidade	
da	nova	redação,	diante	da	evidente	ofensa	ao	direito	fundamental	à	probidade	administrativa	
resguardado	pela	Constituição	Federal,	esse	tema	não	constitui	objeto	do	presente	estudo,	
demandando	uma	análise	aprofundada	e	em	separado	do	assunto.
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acordo com a gravidade do fato:

I - na hipótese do art. 9º desta Lei, perda dos bens ou 
valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da 
função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 
(catorze) anos, pagamento de multa civil equivalente ao 
valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar 
com o poder público ou de receber benefícios ou 
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, 
ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 
sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 (catorze) 
anos;

II - na hipótese do art. 10 desta Lei, perda dos bens 
ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se 
concorrer esta circunstância, perda da função pública, 
suspensão dos direitos políticos até 12 (doze) anos, 
pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e 
proibição de contratar com o poder público ou de receber 
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta 
ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não 
superior a 12 (doze) anos;

III - na hipótese do art. 11 desta Lei, pagamento de multa 
civil de até 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração 
percebida pelo agente e proibição de contratar com o 
poder público ou de receber benefícios ou incentivos 
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda 
que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário, pelo prazo não superior a 4 (quatro) anos;

Ainda que seja possível a acumulação de pedidos, quando essa medida se 
apresentar como a mais adequada para a tutela do patrimônio público, o núcleo 
do pedido da ação de improbidade administrativa é justamente a aplicação das 
sanções previstas nos incisos de I a III da Lei nº 8.429/92. Assim, o legitimado 
ativo para a propositura da ação, após a descrição dos fatos que se ajustará a 
uma das hipóteses normativas previstas na lei federal como ato de improbidade 
administrativa (art. 17, § 10-D), requererá, sem prejuízo de eventuais outros pedidos 
pertinentes (como a declaração de nulidade dos atos ímprobos, indenização dos 
danos morais coletivos, etc), a aplicação da sanção correspondente prevista no 
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art. 12 da Lei nº 8.429/92.
A gradação das sanções contida nos incisos do referido dispositivo 

legal permite concluir que as espécies de atos de improbidade administrativa 
previstas nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92 possuem diferentes graus de 
potencialidade lesiva, obedecendo uma ordem decrescente de gravidade das 
condutas, já que são cominadas as sanções mais severas para aos atos que geram 
enriquecimento ilícito, sanções intermediárias para os que causam lesão ao 
erário e as mais leves para os que violam os princípios regentes da administração 
pública.

Obedecendo aos princípios da proporcionalidade e a necessidade de 
aplicação de reprimendas capazes de punir e prevenir a prática de atos 
ímprobos, o legislador ordinário consignou, ainda, que as sanções previstas no 
art. 12, incisos I a III, da Lei nº 8.429/92 podem ser aplicadas de maneira isolada 
ou cumulada, cabendo ao magistrado, diante do caso concreto, definir a(s) 
pena(s) compatível(veis) com o ilícito objeto da ação de improbidade e, assim, 
fixar a quantidade de pena suficiente e necessária para a proteção dos valores 
tutelados pela ordem jurídica.

Conforme afirmado, a propositura da ação que tenha como causa de pedir 
a prática de condutas caracterizadas como atos de improbidade administrativa 
terá como pedido necessário (mas não exclusivo) a aplicação das sanções 
previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/92. O legitimado ativo, ao identificar que 
determinada conduta se subsume às tipologias previstas na Lei de Improbidade 
Administrativa, provocará o Poder Judiciário, mediante a propositura de ação 
que descreverá detalhadamente os fatos e circunstâncias da conduta ilícita, com 
o enquadramento em um dos injustos ímprobos previstos na Lei nº 8.429/92 e o 
pedido de aplicação da sanção correspondente (art. 319, incisos III e IV, do CPC).

Para a identificação de certa conduta como ato de improbidade 
administrativa e, mais especificamente, para definir em qual dos tipos ela 
se enquadra, Garcia; Alves (2017, p. 445-449) afirmam a existência de cinco 
operações a serem realizadas sucessivamente pelo operador do Direito (leia-
se promotor, magistrado, advogado): a primeira consiste na comprovação da 
incompatibilidade da conduta com os princípios regentes da administração 
pública; em seguida, passa-se a analisar o elemento subjetivo do agente; 
no terceiro momento, deve-se aferir se a conduta gerou outros efeitos, o que 
resultará na modificação da tipologia legal; posteriormente é preciso analisar 
se estão previstas as características dos sujeitos ativos e passivos exigidas 
nos arts. 1º e 2º da Lei de Improbidade; na última etapa, utiliza-se o critério da 
proporcionalidade entre a conduta do agente e as consequências decorrentes 
de eventual aplicação da Lei nº 8.429/92, podendo-se falar na coexistência da 
improbidade formal e da improbidade material:
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Caso se constate que o ato, além de violar os princípios, 
a um só tempo, importou em enriquecimento ilícito do 
agente, causou dano ao erário ou acarretou a fruição 
de benefício indevido pelo contribuinte, a operação de 
subsunção haverá de ser complementada com o fim 
buscado pelo agente (GARCIA; ALVES, 2017, p. 447-448).

Ao se percorrer esse caminho, nota-se que todo ato de improbidade 
administrativa caracterizar-se-á, no mínimo, como violador do regime jurídico-
administrativo, não se excluindo a possibilidade de que a conduta também 
se enquadre em outras hipóteses previstas na Lei nº 8.429/92. Ocorre que a 
identificação do ato e a sua adequação a uma das tipologias previstas nos arts. 
9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade trata-se de elemento anterior e necessário para 
a formulação do respectivo pedido de condenação às sanções contidas no art. 
12 da mesma lei. Por isso, é importante que o legitimado ativo, no momento de 
propositura da ação, tenha extrema cautela ao percorrer o iter de individualização 
do ato de improbidade administrativa e, ainda, descreva de maneira clara 
e detalhada os fatos e as circunstâncias que compõem a causa de pedir da 
demanda.

Isso porque, a narração precisa e aprofundada dos fundamentos fáticos 
permitirá o pleno exercício do contraditório e impedirá eventual alegação de 
prejuízo para a defesa, caso o magistrado, diante do caso concreto, enquadre 
os fatos em hipótese diversa da imputada na inicial (o que, adiantando, não viola 
o princípio da congruência e nem acarreta na necessária nulidade da sentença), 
já que oportunizará ao requerido/réu da ação de improbidade administrativa 
manifestar-se sobre todos os fatos que lhe são atribuídos, ainda que, 
posteriormente, seja condenado por tipo diverso do contido na peça preambular.

Assim, o magistrado, diante do conjunto probatório contido nos autos, 
deverá não apenas aplicar as sanções necessárias à repressão e à prevenção 
da prática de condutas ímprobas com base no princípio da proporcionalidade, 
mas também reclassificar o ato ímprobo imputado na inicial para outro, ao 
entender que os fatos descritos se enquadram em hipótese diversa da indicada. 
Nesse último caso, a sentença proferida decorrerá de uma interpretação lógico-
sistemática da petição inicial, a seguir abordada.

3. Natureza Jurídica das Sanções Previstas na Lei de 
Improbidade Administrativa

O pedido de aplicação das sanções previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/92 
integra o núcleo dos requerimentos da ação de improbidade administrativa. 
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Portanto, antes de se desenvolver os estudos sobre a interpretação desse 
pedido, é imprescindível a delimitação da natureza jurídica das sanções previstas 
na referida lei, a fim de direcionar os princípios e modelo processual aplicáveis à 
ação.

A norma contida no § 4º, art. 37, da Constituição Federal, ao estabelecer 
as sanções para os atos de improbidade administrativa, afirma a inexistência de 
prejudicialidade entre a propositura da ação que vise responsabilizar o sujeito 
ativo do ato ímprobo e eventual ação penal cabível, o que autoriza afastar, de 
imediato, qualquer tentativa de enquadramento dessas reprimendas como de 
natureza penal:

[...] muito se discutiu a respeito do caráter penal das 
sanções previstas no art. 12, I, II e III da Lei nº 8.429/92, 
resultando consagrado o entendimento de que não se 
trata de normas típicas penais ou sanções rigorosamente 
penais, seja pela dicção inquestionável do constituinte 
ordinário, seja, finalmente, a ausência de vedação 
constitucional a que se consagrem sanções extrapenais 
nos moldes previstos na Lei nº 8.429/92 (OSÓRIO, 1999, p. 
19-31).

Superada a ideia de que as sanções previstas na Lei de Improbidade 
Administrativa possuem natureza penal, autores como Fábio Medina Osório 
defendem que o sistema de coibição das condutas ímprobas está incluído 
no aspecto do direito administrativo sancionador, conceituando a sanção 
administrativa como

[...] conteúdo de um ato sancionador, jurisdicional ou 
administrativo, consistente no mal ou castigo imposto 
ao administrado ou jurisdicionado, em caráter geral 
e pro futuro, conforme com as regras e princípios do 
direito administrativo, como consequência da prática 
de um ilícito administrativo por omissão ou comissão, 
traduzindo-se como privação de direito ou imposição de 
deveres, excluída a liberdade de ir e vir, com a restrição 
das penas disciplinares militares, no interior do processo 
administrativo ou judicial, tendo por finalidade a repressão 
da conduta ilegal, como reação jurídica à ocorrência de 
um comportamento proibido (OSÓRIO, 2020, n.p).

Ao apresentar esse conceito, o autor busca separar o direito administrativo 



355

sancionador da presença necessária da Administração Pública no polo ativo 
da demanda e também do processo administrativo, situando-o, “em termos 
de possibilidade, também no processo judicial”, sendo que “[...] as sanções 
administrativas podem ser aplicadas ao abrigo da normativa de um direito 
administrativo sancionador que formaliza infrações e penas, protegendo bens 
jurídicos afetos a outras áreas, tal como se dá no direito penal” (OSÓRIO, 2020, 
n.p). Além disso, reconhece que

[...] essas mesmas sanções podem ser aplicadas no 
interior de normas genuinamente administrativas, a partir 
de infrações que, na definição do legislador, configuram-
se como de direito administrativo sancionador, já que 
sua ocorrência depende da violação de normas materiais 
de direito administrativo, tal como ocorre na tutela das 
funções públicas, constituindo suas penas as respectivas 
consequências jurídicas (OSÓRIO, 2020, n.p).

Esse parece ter sido o entendimento adotado pelo legislador 
infraconstitucional que, por meio da Lei nº 14.230/2021, inseriu o § 5º, no art. 
1º, da Lei nº 8.429/92, determinando a aplicação dos princípios constitucionais 
do direito administrativo sancionador ao sistema da improbidade. Contudo, 
referida previsão legal não permite concluir que o sistema de responsabilização 
pela prática de atos de improbidade administrativa se confunde com o Direito 
Penal, com base na ideia equivocada de que seria um fragmento desse ramo do 
direito. Isso porque “esses sistemas sancionatórios não guardam similitude de 
lógica operativa e, embora os ordenamentos sancionatórios possam constituir 
manifestações de ius puniendi, seus perfis singulares exigem um esforço para 
caracterizar o campo em que eles podem ser utilizados” (OLIVEIRA; GROTTI, 
2020, p. 90).

O Direito Administrativo Sancionador cuida-se, na verdade, de disciplina 
própria, inserida no âmbito do Direito Administrativo, que tem como escopo a 
tutela do interesse coletivo e, mais amplamente, da moralidade administrativa, 
devendo com eles ser cotejado no momento da aplicação dos princípios e da 
legislação inerentes a esse sistema de proteção:

[...] este ramo é dotado de singularidades que buscam 
um “equilíbrio fino” (“legitimação híbrida”), destacando: 
1) as particularidades finalísticas e operacionais do DAS, 
atinentes à realização de objetivos de interesse público, 
sob enfoque prospectivo e conformativo, dissociado, 
como regra, de juízo de reprovação ético-social; 2) a 
instrumentalidade da sanção administrativa, que é 
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compreendida como meio de gestão, e não fim em si 
mesmo. Instrumento de gestão e ferramenta institucional, 
governado por lógica de incentivos de conformidade, 
visando a efetividade dos objetivos de interesse público; 
3) o componente funcional, que, segundo Voronoff, se 
desdobra no elemento funcional estático (órgão ou ente da 
Administração) e elemento funcional dinâmico (exigências 
impostas ao modus operandi da Administração) (Apud 
OLIVEIRA; GROTTI, p. 116).

É certo que, com o fim de evitar o exercício arbitrário do ius puniendi do 
Estado, a Lei de Improbidade Administrativa deve se submeter a princípios penais 
que asseguram um núcleo básico de direitos individuais em face desse poder 
punitivo, merecendo destaque os princípios da legalidade (artigo 5º, incisos II e 
XXXIX, e artigo 37, caput); da culpabilidade e da pessoalidade da pena (artigo 5º, 
inciso XLV), da individualização da sanção (artigo 5º, inciso XLVI), da razoabilidade 
e da proporcionalidade. Com isso, todavia, não se pode estabelecer uma 
identidade absoluta entre o Direito Penal e o Direito Administrativo sancionador, 
sendo inquestionável que referidos sistemas de tutela possuem regimes jurídicos 
próprios, com normas e princípios que não se confundem entre si.

Definida a natureza jurídica da ação de improbidade, o art. 17, caput, da Lei 
nº 8.429/92 determina a aplicação do procedimento comum previsto no Código 
de Processo Civil, no que não for contrário ao disposto na lei federal. A partir 
disso, torna-se possível analisar a questão proposta nesse estudo – interpretação 
dos pedidos da ação de improbidade – à luz do que dispõe o código de processo 
civil. Para tanto, é preciso destacar algumas regras da jurisdição que tutelam 
princípios constitucionalmente previstos, como o do juiz natural (art. 5º, incisos 
XXXVII e LIII, da CF), e cuja inobservância acarretará a inevitável ofensa ao devido 
processo legal e, principalmente, no ilegítimo exercício do poder sancionador do 
Estado.

4. Interpretação dos Pedidos da Ação de Improbidade e o 
Princípio da Congruência

O Estado Democrático de Direito, ao tomar para si a responsabilidade de 
solucionar os conflitos de interesses (art. 5º, XXXIV, CF) existentes em qualquer 
sociedade, precisa edificar um sistema contencioso capaz de garantir uma 
resposta imparcial e adequada às questões postas sob sua jurisdição. Esse dever 
revela-se mais substancial quando, por intermédio do Poder Judiciário, busca-
se a aplicação de sanções, ainda que de natureza civil, ao agente que pratica um 
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ato ilícito.
Nesse sentido, o princípio do juiz natural reivindica a utilização de 

regras objetivas e anteriores de competência jurisdicional, a fim de garantir a 
independência e a imparcialidade do órgão julgador. Ferrajoli (2002, p. 472), ao 
explicar o conteúdo do princípio do juiz natural, destaca três partes diferentes, 
porém conexas do seu significado: necessidade de um juiz pré-constituído pela 
lei; impossibilidade de derrogação e a indisponibilidade das competências; e 
proibição de juízes especiais:

No primeiro sentido, expresso, por exemplo, pelo art. 25 
da Constituição Italiana, o princípio designa o direito do 
cidadão a um processo não prejudicado por uma escolha 
do juiz posterior ao delito e portanto destinada a um 
resultado determinado. No segundo sentido, deduzível 
com alguma incerteza do mesmo art. 25 e do art. 102, par. 
1º, designa a reserva absoluta da lei e a impossibilidade 
de alteração discricionária das competências judiciais. 
No terceiro sentido, expresso pelo art. 102, par. 1º, da 
Constituição, mas derrogado pelas jurisdições especiais 
previstas pelo art. 103, como também pela justiça política 
reservada pelos arts. 90 e 134 da mesma Constituição 
Italiana aos crimes presidenciais. Trata-se de um princípio 
de organização que postula a unidade de jurisdição e o seu 
monopólio conservado em uma mesma classe. Enquanto 
a pré-constituição legal do juiz e a inalterabilidade das 
competências são garantias de imparcialidade, sendo 
voltadas a impedir intervenções instrumentais de tipo 
individual ou geral na formação do juiz, a proibição de 
juízes especiais e extraordinários é antes uma garantia 
de igualdade, satisfazendo o direito de todos a ter os 
mesmos juízes e os mesmos procedimentos (FERRAJOLI, 
2002, p. 472).

Esse aspecto formal do princípio do juiz natural precisa, todavia, ser 
compreendido com a sua vertente substancial, consistente na exigência da 
imparcialidade e na independência dos magistrados (FERRAJOLI, 2002, p. 472). 
Assim, regras como a livre distribuição e a inércia da jurisdição são imprescindíveis 
para a concretização dessa garantia.

Dessa forma, o princípio da inércia da jurisdição, por condicionar e limitar 
a atividade jurisdicional, atua como um meio de concretização da indispensável 
imparcialidade do juiz, considerando a inevitável perda da posição desinteressada 
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de um magistrado que dá início a um processo de ofício, uma vez que terá “a 
percepção, ainda que aparente, de existência do direito, o que o fará pender em 
favor de uma das partes” (NEVES, 2016, p. 120).

Como reflexo das garantias constitucionais, o art. 2º do Código de Processo 
Civil consagra a regra de que a instauração do processo cabe à parte interessada. 
Nesse contexto, Neves (2016, p. 1392-1393) lembra que,

Pela previsão contida no art. 492 do Novo CPC, que 
consagra o princípio da congruência (correlação/
adstrição), nota-se que não só a jurisdição depende de 
provocação para se movimentar, como o fará nos estritos 
limites definidos pelo objeto da demanda, que em regra é 
determinado pelo autor e excepcionalmente também pelo 
réu (reconvenção/pedido contraposto). Quanto ao que 
ficar fora do objeto da demanda, a jurisdição continuará 
inerte, não podendo haver prestação de tutela jurisdicional, 
salvo nas excepcionais hipóteses de “pedidos implícitos” 
e de aplicação da regra da “fungibilidade”, circunstâncias 
previstas por lei que autorizam a concessão de tutela não 
pedida.

Portanto, a fim de garantir a imparcialidade do juízo é necessária não 
apenas a sua provocação (princípio da inércia da jurisdição), mas também que 
a atividade jurisdicional seja exercida nos limites estabelecidos no momento 
da propositura da ação, por intermédio da causa de pedir e da formulação dos 
respectivos pedidos (princípio da congruência). O autor, ao exercer o seu direito 
de ação, autoriza e restringe a atuação do órgão julgador aos estritos termos 
postos na sua peça preambular. Em uma análise mais aprofundada, o princípio da 
congruência é fundamentado, então, na inércia da jurisdição e no contraditório:

A inércia da jurisdição determina que o juízo só se 
movimenta quando provocado pelo interessado, sendo 
que essa movimentação ocorre nos estritos limites do 
pedido e causa de pedir elaborados pelo autor, bem 
como se limita aos sujeitos processuais. Por outro lado, 
o réu limita sua defesa tomando por base a pretensão do 
autor, não havendo sentido defender-se de pedido não 
elaborado, causa de pedir não narrada na petição inicial, 
ou contra sujeito que não participa do processo. Uma 
decisão proferida fora desses limites surpreenderá o réu, 
o que não se pode admitir em respeito ao princípio do 
contraditório (NEVES, 2016, p. 121).
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A petição inicial tem, por assim dizer, a função de retirar o Poder Judiciário do 
seu estado de inércia, funcionando como um projeto da sentença que estabelece 
os contornos (conteúdo) do que se almeja ser decidido. A causa de pedir e pedido 
são, portanto, verdadeiras garantias da imparcialidade, na medida em que 
limitam a prestação jurisdicional aos estritos termos por eles estabelecidos. É 
nesse ponto que surge a questão proposta nesse estudo: o magistrado, na ação 
de improbidade administrativa, ao enquadrar a conduta descrita em tipologia 
diversa da indicada na petição inicial viola o princípio da congruência e, mais 
amplamente, o do juiz natural?

A resposta é negativa. Apesar do art. 17, § 10-F, inc. I, da Lei nº 8.429/92 
afirmar a nulidade da decisão de mérito da ação de improbidade administrativa 
que condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial, 
referida norma deve ser interpretada restritivamente, só devendo ser aplicada 
nos casos de inegável prejuízo para a defesa, verificado, por exemplo, quando 
se procede a definição jurídica diversa de um fato baseada em elementos ou 
circunstâncias não contidos na peça inaugural.

O Código de Processo Civil exige, dentre outros requisitos, que a petição 
inicial contenha causa de pedir e pedido (art. 319, inc. III e IV, do CPC), sendo que 
“Compõe a causa petendi o fato (causa remota) e o fundamento jurídico (causa 
próxima)” (TUCCI, 2001, p. 154). Didier Jr. (2015, p. 552) ensina que o CPC adotou a 
teoria da substancialização da causa de pedir, que exige a indicação, na petição 
inicial, do fato jurídico e da relação jurídica dele decorrente, não bastando a 
indicação da relação jurídica (efeito do fato jurídico), como defendido pela teoria 
da individualização. E o mesmo autor ressalva que esse fundamento jurídico não 
pode ser confundido com fundamentação legal (DIDIER JR., 2015, p. 553).

No mesmo sentido, Greco Filho (2000, p. 92) distingue fundamento jurídico 
de fundamento legal, afirmando que esse último consiste na “norma legal em que 
se apoia a pretensão, cuja referência não é exigida pelo Código, pois compete 
ao juiz formular o enquadramento legal da hipótese apresentada, segundo o 
princípio ‘iura novit curia’ (o juiz conhece o direito)”.

O pedido, por sua vez, consiste no objeto imediato (providência jurisdicional 
pretendida) e mediato (resultado prático) da demanda e deve ser interpretado, 
segundo dispõe o art. 322, § 2º do CPC, considerando o conjunto da postulação 
e com observância ao princípio da boa-fé4. Referida norma autoriza que o 
magistrado atue de maneira mais pertinente e eficaz, uma vez que possibilita 
a adoção de uma interpretação sistemática dos pedidos formulados na inicial, 
promovendo uma maior conexão com a vontade do autor.

4	 Essa	regra	diferencia-se	substancialmente	do	previsto	no	antigo	Código	de	Processo	
Civil,	 no	 sentido	de	que	os	pedidos	deveriam	 ser	 interpretados	 restritivamente	 (art.	 293,	
CPC/73)



360

Nesse ponto, cabe destacar a norma contida no art. 112 do Código Civil, 
de que nas declarações de vontade, deve-se atender mais à intenção nelas 
consubstanciadas do que ao sentido literal da linguagem. A petição inicial, 
entendida como tal, deve ser assim interpretada. Todos esses princípios e 
regras devem ser considerados ao se afirmar a possibilidade de o magistrado 
reclassificar o ato ímprobo imputado na inicial para outro, quando entender que 
os fatos descritos se enquadram em hipótese diversa da indicada.

Inexiste, por assim dizer, violação ao princípio da congruência, tampouco 
do juiz natural, quando o magistrado, após longa e detida análise das provas 
produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, subsume a conduta 
ímproba imputada ao sujeito passivo da ação em hipótese legal diferente da 
apontada pelo legitimado ativo, desde que a descrição da causa de pedir tenha 
dado condições para o pleno exercício da defesa.

Descabida, de igual sorte, é a proibição contida no art. 17-C da Lei n.º 8429/92 
(com alterações da Lei 14329/21), ao exigir do juízo, na fase de saneamento, a 
indicação com precisão da “tipificação do ato de improbidade administrativa 
imputável ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação 
legal apresentada pelo autor”. Esta disposição legal macula, uma vez mais e de 
forma indevida, o princípio da mihi factum, dabo tibi jus, há muito arraigado no 
sistema jurídico nacional.

Não restam dúvidas que mencionadas disposições legais (art. 17, §§ 
10-C e 10-F, inc. I) limitam, de forma arbitrária e indevida, a independência da 
função judicial, com ostensiva violação à disposição constitucional encartada 
no art. 2º da Constituição Federal, além dos princípios da proporcionalidade, 
economicidade e eficiência, todos expressa ou implicitamente garantidos no 
texto constitucional.

É claro que o magistrado, após verificar a correta descrição dos fatos pelo 
Ministério Público e em observância ao princípio iura novit curia, poderá condenar 
o réu à prática de ato de improbidade administrativa diverso da capitulação 
jurídica imputada na peça acusatória, principalmente porque a “causa petendi, 
na Ação de Improbidade Administrativa, firma-se na descrição dos fatos, e não 
na qualificação jurídica dos fatos” (REsp 817.557/ES, 2010), o que afasta qualquer 
alegação de nulidade por violação aos princípios do contraditório, da congruência 
e ao dever de imparcialidade do juiz.

Portanto, as limitações impostas pela disposição contida no art. 17, §§ 10-C 
e 10-F, inciso I, da Lei n.º 8429/92, com as alterações promovidas pela Lei n.º 
14230/21, violam princípios fundamentais consagrados no texto constitucional, 
especialmente da eficiência, economicidade, inafastabilidade da jurisdição e 
amesquinha o resguardo da probidade administrativa, ao promover uma tutela 
deficiente desse bem jurídico supraindividual (proporcionalidade em sentido 
estrito). Não é crível que se negue ao órgão jurisdicional o exercício de seu 
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livre convencimento motivado, restringido seu poder-dever de apreciar o fato 
submetido à jurisdição, de forma independente (art. 2º, da CF).

Imagine-se, por hipótese, que após o transcurso da produção probatória 
em que o Ministério Público, no âmbito da ação de improbidade administrativa, 
descreveu na petição inicial um comportamento do agente público que fraudou 
a concorrência de um certame licitatório, ocasionando dano ao erário (art. 10, 
inciso VIII, LIA). O magistrado, encerrada a instrução, convence-se que o órgão 
ministerial deixou de demonstrar o dano ao erário, mas não pode condenar o réu 
nas disposições legais encartadas no art. 11, inciso V, da Lei n.º 8429/92 (frustrar, 
em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de procedimento licitatório, 
com a redação dada pela Lei n.º 14230/21), já que há expressa norma proibitiva 
contida no art. 17, § 10-F, inc. I, da Lei 8429/92.

Nessa ordem de ponderação e partindo da hipótese exemplificativa 
apresentada, o art. 17, § 10-F, inciso I, da Lei nº 8.429/92 encerra verdadeira 
norma que se incompatibiliza com os princípios da economicidade e eficiência 
e proporcionalidade em sentido estrito, já que exige a propositura de nova ação, 
agora com nova imputação do fato ímprobo doloso que violou os princípios 
fundamentais da Administração Pública (e cujo fato, registre-se, adveio da 
instrução realizada no âmbito do devido processo legal anterior).

Claro que o princípio da proporcionalidade em sentido estrito, sob o aspecto 
da proteção suficiente da probidade administrativa, será maculado na hipótese 
de se exigir do Ministério Público a propositura de nova Ação de Improbidade 
Administrativa, diante da concreta possibilidade de advir a prescrição 
intercorrente. Referidas previsões legais são incompatíveis com os princípios 
explícitos ou implícitos amalgamados na Constituição Federal, exigindo uma 
interpretação em conformidade com a norma superior.

Nesse cenário, o Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Londrina, 
Marcos Antônio Vieira, reconheceu a inconstitucionalidade material (de forma 
incidental) das disposições legais hostilizadas, art. 17, § 10-C e § 10-F, inciso I, 
ambos da Lei n.º 8429/92 (redação dada pela Lei nº 14230/21). As constantes 
lições desse magistrado, quer por sua exatidão técnica e propriedade científica, 
merecem ser colacionadas neste estudo:

Tenho como certo que esses dispositivos são 
manifestamente inconstitucionais.

A Constituição Federal instituiu e estruturou os órgãos 
jurisdicionais, conferindo garantias e prerrogativas a 
seus membros (arts. 92 a 126); erigiu a independência 
do Judiciário ao patamar dos princípios fundantes 
da República (art. 2º); e inseriu o acesso à Justiça no 
catálogo dos direitos fundamentais (art. 5º, inciso XXXV). 
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Ao assim fazê-lo, optou o constituinte por um perfil de 
prestação de jurisdicional que não se compatibiliza com 
leis que, sob o falso pretexto de tutelar o direito de defesa, 
restrinjam desarrazoadamente a liberdade do juiz de 
interpretar e aplicar o ordenamento jurídico. Com efeito, 
é inerente e essencial à atividade jurisdicional que, uma 
vez conhecidos os fatos alegados na demanda – e sobre 
os quais o réu teve oportunidade de defender-se –, possa 
o órgão judicial dizer o direito aplicável à espécie.

É claro que a liberdade de julgar muito longe está de 
ser ilimitada: o Poder Judiciário, tanto como os outros 
poderes da República, está subordinado às leis e à 
Constituição. Sem isso, não haveria Estado de Direito.

Ocorre que o § 10-C e o § 10-F, inciso I, ambos do art. 17 da 
Lei n. 8.429/1992, pretendem impedir o órgão jurisdicional 
de subsumir os atos ímprobos comprovados na instrução 
da causa aos dispositivos legais que realmente os 
tipificam. Dito de outro modo: beirando a esquizofrenia 
jurídica, o legislador, embora reconhecendo que os ato 
de improbidade encontram tipicidade em determinada 
disposição da Lei n. 8.429/1992 (art. 9º, por exemplo), 
está a proibir o juiz de aplicá-la quando da prolação da 
sentença. (autos nº 86408-67.2019.8.16.0014, seq. 809)

Por outro lado e mediante raciocínio paralelo, observa-se que na disposição 
processual penal contida no art. 383 do CPP, confere-se ao juiz o poder-dever 
de, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, atribuir 
definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha que aplicar pena 
mais grave. Trata-se da hipótese de emendatio libeli há muito consagrada no 
direito processual penal nacional.

Ainda, o diploma processual penal autoriza a nova definição jurídica do 
fato, em consequência de prova, nos autos, de elemento ou circunstância da 
infração penal não contida na acusação, desde que haja aditamento da denúncia 
ou queixa e que seja oportunizada a manifestação da defesa (art. 384 do CPP). 
Ou seja, nem mesmo no âmbito de um processo penal, que pode resultar na 
privação de liberdade do indivíduo, existe previsão legal que se antecipe e limite 
a tutela jurisdicional, como as vedações inseridas na Lei nº 8.429/92 (art. 17, 
§§ 10-C e 10-F, inciso I), evidenciando a desproporcionalidade e ofensa dessas 
disposições legais ao princípio da inafastabilidade da jurisdição consagrado 
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constitucionalmente (art. 5º, inc. XXXV).5
Tem-se como evidente que as hostilizadas disposições legais conferem ao 

bem jurídico de jaez constitucional – probidade administrativa – uma proteção 
deficiente, já que esvazia a tutela jurisdicional em prol ou reverência a burocracias 
e limitações impostas ao órgão judicante despiciendas, ilegítimas, que servem 
única e exclusivamente para minimizar o já combalido combate à corrupção 
pública e à proteção do patrimônio público.

A restrição contida no art. 17, § 10-C, Lei nº 8.429/92 e a nulidade prevista 
no art. 17, § 10-F, inciso I, do mesmo diploma legal, precisam dialogar com os 
princípios da efetividade da tutela jurisdicional, sempre que o magistrado 
precise, por intermédio de uma interpretação lógico-sistemática, adequar a 
prestação jurisdicional à manifestação de vontade contida na petição inicial, 
mesmo que para isso utilize de fundamento legal diverso do apresentado pelo 
autor da demanda.

Em observância ao princípio pas de nullité sans grief, a incidência da 
nulidade prevista no referido dispositivo legal deve ser afastada sempre que 
a redefinição jurídica da prática de ato de improbidade administrativa esteja 
baseada na descrição fática contida na inicial, que contenha os elementos 
objetivos e subjetivos exigidos para a caracterização de hipótese ímproba diversa 
da indicada pelo autor da demanda, porque, dessa forma, nenhum prejuízo terá a 
defesa. Dessa forma, garante-se uma prestação jurisdicional efetiva na tutela da 
probidade administrativa, sem se descuidar dos direitos e garantias processuais 
pertencentes ao sujeito ativo do ato ímprobo.

5. Considerações Finais

O princípio da congruência, materializado no art. 492 do Código de Processo 
Civil, veda ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, assim como 
de condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que foi 
demandado, devendo, portanto, ficar adstrito aos pedidos formulados pelo autor 
da ação. Essa regra da correlação busca garantir princípios constitucionalmente 
consagrados, como o do juiz natural e a sua correspondente imparcialidade. No 
mesmo sentido, o art. 17, § 10-F, inc. I, da Lei nº 8.429/92 afirma ser nula a decisão 
de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que condene o 
requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial.

Contudo, a complexidade de certas demandas pode exigir a mitigação das 

5	 O	STJ	 tem	entendimento	pacífico	de	que	“Não	há	 julgamento	extra	petita	quando	
o	 acolhimento	 da	 pretensão	 decorre	 da	 interpretação	 lógico-sistemática	 da	 peça	 inicial,	
devendo	os	requerimentos	ser	considerados	pelo	julgador	à	luz	da	pretensão	deduzida	na	
exordial	como	um	todo.”	AgInt	no	AREsp	1448072/SP,	Rel.	Ministro	RAUL	ARAÚJO,	QUARTA	
TURMA,	julgado	em	15/08/2019,	DJe	04/09/2019
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citadas regras, a fim de que sejam observados princípios igualmente previstos 
pelo ordenamento jurídico nacional, como o da eficiência na prestação da tutela 
jurisdicional, albergado, dentre outras previsões normativas, pela possibilidade 
de se conferir uma interpretação sistemática dos pedidos, considerando todo o 
contexto da peça inaugural (art. 322, § 2º, do CPC).

Assim, ao magistrado, deve ser possibilitado adequar o resultado do 
processo às reais nuances do caso concreto, existentes no momento da decisão, 
a fim de atribuir o máximo de eficiência à sentença, o que permite adaptar o 
provimento judicial às circunstâncias e às modificações da própria relação de 
direito material, as quais poderão ser contempladas ao término do exercício da 
atividade jurisdicional. Referida flexibilização à regra da correlação não implica, 
todavia, na tomada de decisões surpresas, que inobservem o contraditório e à 
ampla defesa, só sendo possível o juiz modificar a fundamentação jurídica se 
respeitados os fatos indicados pelas partes.

Nesse ponto, cabe enfatizar que a petição inicial e a contestação servem 
de ótimos referenciais para a precisa identificação do direito material objeto 
do litígio, quando a instrução probatória ou a própria descrição fática contida 
na causa de pedir deixam dúvidas acerca da adequada fundamentação jurídica 
aplicada ao caso. Oportunizar que as partes se manifestem antes de proferir 
decisão nesse sentido também é fundamental para evitar eventuais prejuízos 
que possam resultar numa violação ao devido processo legal e na respectiva 
nulidade processual.

A defesa absoluta da regra da correlação, mediante argumentos genéricos 
de violação aos princípios da demanda e do devido processo legal, sem a 
demonstração do efetivo prejuízo, inclusive nas ações que tem como causa de 
pedir a prática de atos de improbidade administrativa, é incompatível com os 
princípios da economia e celeridade processuais, que buscam garantir uma 
tutela jurisdicional adequada num menor espaço de tempo, evitando a adoção 
e repetição de atos desnecessários. Preza-se, assim, pela obtenção do melhor 
resultado possível com o menor dispêndio de esforços, a fim de se conceder às 
partes tutela com maior efetividade e aptidão para promover a paz social.

Portanto, o magistrado não deve ser abstrata e integralmente impedido 
de decidir com base em fundamento jurídico distinto do escolhido pelo autor, 
quando, verificada a correta descrição dos fatos, entender que, com base nos 
elementos de provas colhidos durante o processo, a causa de pedir da demanda 
enquadra-se em tipologia diversa da indicada na inicial.

Apesar do núcleo dos pedidos da ação de improbidade ser a aplicação de 
algumas sanções consideradas graves (como a suspensão de direitos políticos 
e a perda da função pública), a natureza jurídica da ação autoriza a aplicação 
das regras previstas no Código de Processo Civil, na parte que não contrarie 
as disposições contidas na Lei nº 8.429/92, e, evidentemente, sempre em 
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consonância com os princípios constitucionais pertinentes à matéria.
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IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NO ESTATUTO DA CIDADE DEPOIS DA 
LEI 14�230/2021

Renee do Ó Souza1

José Vicente Gonçalves de Souza2

1. Introdução: O Princípio Constitucional da Função Social 
da Propriedade e o Estatuto da Cidade

A Constituição da República consagra plúrimos direitos, garantias e deveres 
fundamentais, espalhados de modo profuso ao longo do seu extenso corpo, que 
se materializam por meio de princípios e regras, explícitos e/ou implícitos.

É nessa tecitura deveras heterogênea, fruto dos diversos matizes que 
permearam o processo de construção constitucional, que se situa o direito de 
propriedade, insculpido às expressas no art. 5º, XXII, do Texto Magno e assim 
visto por José Francisco da Cunha Ferraz Filho:

Entende-se por direito de propriedade o direito patrimonial 
do homem. Sem dúvida, perfaz um dos valores mais 
importantes da ordem constitucional brasileira. O direito 
de propriedade é um dos pilares dos direitos fundamentais 
da pessoa humana e ninguém poderá ser destituído de seu 
patrimônio sem a correspondente e justa indenização. A 
garantia ao direito de propriedade propicia a efetivação 
de outros direitos individuais e liberdades, tais como o 
direito à intimidade, à privacidade, ao lazer, à moradia, à 
autonomia individual e à preservação da espécie humana3.

É certo que atualmente é atrelado ao direito de propriedade o atributo 
da função social (art. 5º, XXIII, da Constituição Federal), que baliza a fruição 
da aludida prerrogativa constitucional de modo a impedir que este direito seja 
usado ao bel prazer de seu titular.

Dirley da Cunha Júnior, a esse propósito, leciona:

1	 Mestre	em	Direito	pelo	Centro	Universitário	de	Brasília-Uniceub.	Professor	e	autor	
de	obras	 jurídicas.	Promotor	de	Justiça	em	Mato	Grosso.	Membro	Auxiliar	da	Unidade	de	
Capacitação	do	Conselho	Nacional	do	Ministério	Público.
2	 Promotor	de	Justiça	em	Mato	Grosso.	Especialista	em	Direito	Administrativo	e	Gestão	
de	Qualidade	pela	FESMP-MT.
3	 MACHADO,	Antônio	Cláudio	da	Costa	(org.).	FERRAZ,	Anna	Candida	da	Cunha	(coord.).	
Constituição	 Federal	 Interpretada:	 artigo	 por	 artigo,	 parágrafo	 por	 parágrafo.	 2ª	 ed.	 São	
Paulo:	Editora	Manole,	2011,	p.	25.
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(…) a propriedade de há muito deixou de ser exclusivamente 
do direito subjetivo do proprietário para se transformar na 
função social do detentor da riqueza, na feliz expressão de 
Duguit.

É, sem dúvida, um importante direito individual, mas 
um direito individual condicionado ao bem-estar da 
comunidade, na medida em que a propriedade deverá 
atender a sua função social (art. 5º, XIII). Por isso mesmo, 
não é absurdo afirmar-se que a Constituição só garante 
o direito de propriedade se esta atender a sua função 
social. Se assim o é, o Estado Social, para proporcionar o 
bem-estar social, pode intervir na propriedade privada, se 
esta, evidentemente, estiver sendo utilizada contra o bem 
comum da coletividade.

Assim, o caráter absoluto do direito de propriedade foi 
relativizado em face da existência do cumprimento de sua 
função social4.

O constituinte, por intermédio de dispositivos outros, estabeleceu 
instrumentos voltados à efetivação prática do princípio da função social. Assim, 
especificamente no que se refere à tutela/submissão da propriedade urbana, 
passou a tratar da temática sob as ostes do direito urbanístico, cujas normas 
gerais5 são de competência da União, nos termos dos arts. 21, XX, e 24, I, §1º, da 
Constituição Federal.

Também de acordo com a Carta Magna, a política de desenvolvimento 
urbano será executada pelos Municípios, observadas as diretrizes gerais fixadas 
em lei, com o fito de promover a função social da cidade e, máxime, o bem 
comum, os quais restam atendidos se/quando observadas as exigências de 
ordenação da cidade estabelecidas no plano diretor, instrumento previsto no art. 
art. 182 da CF, que, na lição de Paulo Affonso Leme Machado, pode ser entendido 
como um conjunto de normas obrigatórias, fruto de uma lei municipal específica 

4	 Curso	de	Direito	Constitucional.	10ª	ed.	Salvador:	Editora	JusPodivm,	2016,	p.624.
5	 Diremos	 que	 “normas	 gerais”	 são	 normas	 de	 leis,	 ordinárias	 ou	 complementares,	
produzidas	pelo	legislador	federal	nas	hipóteses	previstas	na	Constituição,	que	estabelecem	
princípios	e	diretrizes	da	ação	 legislativa	da	União,	dos	Estados,	do	Distrito	Federal	e	dos	
Municípios.	Por	 regra,	elas	não	 regulam	diretamente	 situações	 fáticas,	porque	 se	 limitam	
a	 definir	 uma	 normatividade	 genérica	 a	 ser	 obedecida	 pela	 legislação	 específica	 federal,	
estadual	e	municipal:	direito	sobre	direito,	normas	que	traçam	diretrizes,	balizas,	quadros	
à	atuação	legislativa	daquelas	unidades	da	Federação.	(SILVA,	José	Afonso	da.	Comentário	
Contextual	à	Constituição.	9ª	ed.	São	Paulo:	Malheiros	Editores,	2014,	p.	284-285)
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que integram o processo de planejamento municipal e regula as atividades e 
empreendimentos, públicos ou privados desenvolvidos em território municipal. 
Segundo o professor, é imprescindível a existência de planejamento obrigatório 
para que haja ordenação do crescimento urbano e identifica no plano direito um 
importante ponto de equilíbrio entre a capacidade criadora dos munícipes e a 
liberdade de iniciativa que, sem controle pode levar à anarquia urbana, situação 
que contraria a função social da cidade e torna o indivíduo uma ilha6.

Assim que a regulamentação infraconstitucional da matéria se deu pela 
edição da Lei nº 10.257/2001 – Estatuto da Cidade, que funciona como norma 
geral de direito urbanístico e, portanto, baliza o exercício da propriedade urbana, 
as consequências da não observância do princípio da função social e, outrossim, 
a atuação do administrador público, notadamente do gestor municipal, em face 
do titular do domínio que se demonstrar renitente. Leandro Teodoro Andrade, a 
esse respeito, obtempera:

O Estatuto da Cidade é, sem qualquer embargo, um 
marco deveras significativo à política urbana e ao direito 
urbanístico brasileiro. É a primeira legislação nacional a 
especificar diretrizes gerais para o uso e ocupação do solo 
urbano, bem como instrumentos e ferramentas jurídicas 
e políticas para nortear o cumprimento da função social 
da propriedade e da cidade. No limite, é uma legislação 
que visa um rompimento do caos urbano e da histórica 
produção desordenada do espaço nas cidades brasileiras, 
em perspectiva de uma gradativa reforma urbana7.

Aos Municípios, relegou-se a implementação prática dessas diretrizes gerais 
e, demais disso, a eventual edição de normas de interesse local, nos moldes do 
art. 30, I, II e VII, da Constituição.

A fim de evitar sua inocuidade, porém, o diploma impõe/confere (dever-
poder) ao gestor uma série de instrumentos voltados à consecução do princípio 
da função social, que, se não manejados a contento, podem ensejar a prática de 
ato de improbidade administrativa, na forma do art. 52 do Estatuto da Cidade.

6	 Direito	Ambiental	Brasileiro.	22ª	ed.	São	Paulo:	Malheiros	Editores,	2014,	p.	446.
7	 Manual	de	Direito	Urbanístico.	São	Paulo:	Editora	Thomson	Reuters	Brasil,	2019,	p.	
RB-5.1
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2. Breves Considerações Sobre a Tipologia dos Atos de 
Improbidade Administrativa Consagrados no Art. 52 do 
Estatuto da Cidade

A previsão de atos de improbidade administrativa no Estatuto da Cidade, 
diploma legal concebido principalmente com a finalidade de estabelecer diretrizes 
gerais sobre a política urbana, dá-se de forma quase secundária, notadamente 
porque lavrada com uma redação incompleta, carente de complementação 
normativa. Confira-se então o disposto no art. 52 da Lei nº 10.257/2001:

Art. 52. Sem prejuízo da punição de outros agentes públicos 
envolvidos e da aplicação de outras sanções cabíveis, 
o Prefeito incorre em improbidade administrativa, nos 
termos da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, quando:

I – (VETADO);

II – deixar de proceder, no prazo de cinco anos, o adequado 
aproveitamento do imóvel incorporado ao patrimônio 
público, conforme o disposto no § 4º do art. 8º desta Lei;

III – utilizar áreas obtidas por meio do direito de preempção 
em desacordo com o disposto no art. 26 desta Lei;

IV – aplicar os recursos auferidos com a outorga onerosa 
do direito de construir e de alteração de uso em desacordo 
com o previsto no art. 31 desta Lei;

V – aplicar os recursos auferidos com operações 
consorciadas em desacordo com o previsto no § 1º do art. 
33 desta Lei;

VI – impedir ou deixar de garantir os requisitos contidos 
nos incisos I a III do § 4º do art. 40 desta Lei;

VII – deixar de tomar as providências necessárias para 
garantir a observância do disposto no § 3º do art. 40 e no 
art. 50 desta Lei;

VIII – adquirir imóvel objeto de direito de preempção, nos 
termos dos arts. 25 a 27 desta Lei, pelo valor da proposta 
apresentada, se este for, comprovadamente, superior ao 
de mercado.
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Da ausência de previsão acerca das penalidades, passando pela falta de 
esclarecimentos acerca do elemento subjetivo institutos imprescindíveis para 
um sistema sancionador minimamente eficiente, o dispositivo ressente-se 
de elementos descritivos centrais, que devem ser integrados pelas previsões 
contidas na Lei nº 8.429/1992, norma base e alicerce do referido sistema 
sancionador8.

Referido diploma legal tem feição de norma geral bussular no trato 
das questões relacionadas a defesa da probidade razão pela qual orienta a 
interpretação, aplicação e incidência das hipóteses de atos ímprobos previstos 
em leis especiais, a exemplo do Estatuto da Cidade9, de modo ajustá-los, às 
hipóteses dos arts. 9º e 10 da Lei de Improbidade Administrativa10.

Há quem identifique nessa simbiose alguma vantagem prática. Nesse 
sentido defende Pedro Roberto Decomain:

O artigo faz apenas referência genérica à Lei n. 8.429/92, 
mas não cuidou do enquadramento das diversas condutas 
relacionadas nos incisos, nem no artigo 9º, nem no art. 10 
e nem no art. 11 daquela Lei, no que, aliás, andou bem.

(…)

Tocante às diferentes condutas relacionadas ao longo 
dos incisos do art. 52 da Lei n. 10.257/01, o respectivo 
enquadramento nos arts. 9º, 10 ou 11 da Lei n. 8.429/92 
dependerá, então, da presença do requisito essencial 
que caracteriza os atos de improbidade aos quais cada 

8	 GARCIA,	Emerson.	ALVES,	Rogério	Pacheco.	Improbidade	Administrativa.	9ª	ed.	São	
Paulo:	Editora	Saraiva,	2017,	p.	285.
9	 O	mesmo	sucede,	v.	g.,	com	o	disposto	nos	arts.	73	da	Lei	Complementar	nº	101/2000	
(Lei	de	Responsabilidade	Fiscal),	73,	§	7º,	da	Lei	nº	9.504/1997	(Lei	das	Eleições)	e,	outrossim,	
29	da	Lei	nº	12.594/2012	(Lei	do	SINASE),	e	art.	12	da	Lei	12.813/2013,	que	invocam	a	Lei	nº	
8.429/1992	para	hipóteses	especiais	de	incidência	de	atos	ímprobos.
10	 Sobre	o	papel	Constitucional	da	Lei	de	Improbidade	já	sustentou	um	dos	autores	em	
outro	 trabalho:	 “Os	 traços	 gerais	 que	 emanam	desta	 norma	 constitucional	 programática,	
que	efetivam	a	proteção	do	direito	fundamental	à	probidade	administrativa,	encontram-se	
compreendidos	na	Lei	8.429/92,	que	passa	a	ter	um	papel	central,	bussolar	e	complementar	
à	Constituição.	Assim	sendo,	a	Lei	de	Improbidade	deve	ser	considerada	como	fruto	direto	
da	 determinação	 constitucional	 enunciada	 e	 a	 aplicação	 de	 suas	 penas,	 expressamente	
proclamadas	no	texto	do	§	4º	do	art.	37	citado,	não	podem	ser	dispostas	ou	desprezadas	
sem	motivo	justo	devidamente	aferido	em	um	processo	legal	e,	principalmente,	desde	que	
observados	os	postulados	da	proporcionalidade	,	que	é	a	régua	necessária	para	o	ajuste	entre	
os	direitos	fundamentais	envolvidos	no	julgamento	de	um	caso	de	corrupção,	seja	na	esfera	
da	Lei	de	Improbidade,	seja	da	Lei	Anticorrupção,	seja	na	esfera	criminal,	visto	que	nesses	
casos	há	uma	tensão	entre	os	direitos	individuais	(direito	de	propriedade	e	direitos	políticos)	
dos	agentes	que	praticaram	o	ilícito	e	o	direito	difuso	à	probidade	administrativa.”	(SOUZA,	
Renee	do	Ó.	Os	Efeitos	Transversais	da	Colaboração	Premiada	e	do	Acordo	de	Leniência.	Belo	
Horizonte:	Editora	D’Plácido,	2019,	p.	71-72).
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qual daqueles artigos se reporta. Se a conduta, dentre 
as indicadas no art. 52 do Estatuto da Cidade, vier 
acompanhada por ganho patrimonial ilícito do agente, 
seu enquadramento deverá ocorrer no art. 9º da Lei 
n. 8.429/92, com a aplicação das sanções nos termos 
do inciso I de seu art. 12. Se a conduta prevista como 
improbidade pelo Estatuto da Cidade produzir prejuízo 
patrimonial para o Erário (caso, por exemplo, daquela do 
inciso VIII do art. 52), o enquadramento deverá ocorrer no 
art. 10 da Lei n. 8.429/92, com incidência das sanções nos 
termos do inciso II e seu art. 12. Finalmente, se a conduta 
dentre as relacionadas ao longo dos incisos do art. 52 do 
Estatuto importar em violação a princípio norteador da 
Administração Pública, mas não vier acompanhada nem 
de enriquecimento ilícito do agente público ímprobo e 
nem de prejuízo patrimonial para o Erário, a improbidade 
haverá de ser subsumida ao art. 11 da Lei n. 8.429/92, com 
a incidência das sanções como previstas pelo inciso III de 
seu art. 1211.

A lição continua parcialmente válida12, mesmo depois da nova redação 
conferida ao § 1º do art. 1º da Lei 8.429/1992 pela Lei 14.230/2021 que dispõe 
que “§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas 
dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em 
leis especiais”. A técnica de conjugação normativa deve, portanto, servir para 
a identificação de vários aspectos da improbidade, como sanções, alcance 
subjetivo, rito processual e etc.

O mesmo ocorre quanto à aferição do elemento subjetivo das condutas 
ímprobas descritas no art. 52 do Estatuto da Cidade, moldado, doravante, pelo § 
2º do art. 1º da Lei de Improbidade, com a redação dada pela Lei 14.230/2021, que 
prevê que “Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado 
ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade 
do agente” e complementado pelo disposto no § 3º, in verbis: “O mero exercício 
da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de 
ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade 

11	 Improbidade	Administrativa.	2ª	ed.	São	Paulo:	Editora	Dialética,	2014,	p.	216-217
12	 Frente	as	mudanças	promovidas	pela	Lei	14.230/2021,	a	lição	citada	resta	superada	
no	que	se	refere	a	possibilidade	de	subsunção	dos	atos	descritos	no	Estatuto	da	Cidade	como	
improbidade	administrativa	tipificada	no	art.	11	da	Lei	de	Improbidade,	já	que	a	nova	redação	
conferida	ao	dispositivo	não	permite	sua	interpretação	extensiva.
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administrativa. Ainda sobre este ponto, deve-se atentar para o disposto no art. 
10, § 2º, da Lei 8.429/1992, com a redação dada pela Lei 14.230/2022 que somente 
haverá improbidade administrativa quando for comprovado na conduta funcional 
do agente público o fim de proveito ou benefício indevido para si ou para outra 
pessoa ou entidade.

A propósito, dada a natureza vinculante de vários institutos previstos no 
Estatuto da Cidade, que determinam como deve agir o agente público, resta 
pertinente considerar uma ligeira diferença na análise do dolo nestas espécies 
de atos de improbidade, já que deve ser aferido a partir do descumprimento do 
comando legal cogente na espécie. 

A conduta do agente público, como se sabe, é pautada estritamente pelo 
comando normativo que o autoriza agir. A falta de autorização para agir num 
ou noutro sentido equivale em transgressão ao proibido. Por isso que, segundo 
Pontes de Miranda, “não exclui o dolo o motivo do ato, nem o fim que teve em vista 
o agente, nem o interesse maior, moral, política ou economicamente, que levou ao 
ato”13. Basta, para a caracterização de um comportamento doloso, que o agente 
haja com desvio de finalidade, identificado pela atuação em sentido diverso 
daquela previsto na norma legal de competência. Nos tipos previstos no art. 52 
da Lei nº 10.527/2001, não são poucos os casos de tipificação de condutas que 
implicam na análise do desvio de finalidade pretendida pela ordem urbanística 
constitucional14.

Calha dizer, ainda, que a redação do caput do art. 52 nos soa enfática ao 
fazer menção à penalização do Prefeito. A menção específica ao Chefe do 
Poder Executivo Municipal parece conferir à norma uma espécie de alerta ao 
gestor – é dele a incumbência de liderar a implementação das políticas públicas 
estabelecidas no Estatuto da Cidade para a efetivação prática do princípio da 
função social da propriedade. 

De modo algum deve-se entender, é bom que se diga, tratar-se de hipótese 
de improbidade que inadmite concurso de pessoas. Se não atender aos anseios 
do legislador, o alcaide responderá pela prática de ato de improbidade, em 
conjunto com os demais agentes públicos envolvidos ou com particulares que 
induzam, concorram ou se beneficiem da conduta ilícita, direta ou indiretamente, 
nos termos do multicitado art. 52 da Lei nº 10.257/2001 c.c. os arts. 2º e 3º da Lei 
nº 8.429/1992.

13	 PONTES	DE	MIRANDA,	Francisco	Cavalcanti.	Tratado	de	Direito	Privado:	Parte	Geral.	
Rio	de	Janeiro:	Editora	Borsoi,	v.	2,	1954,	p.	252.
14	 Não	 se	 quer	 dizer,	 contudo,	 que	 qualquer	 irregularidade	 procedimental	 formal	 é	
capaz	de	configurar	os	atos	de	improbidade	previstos	no	Estatuto	da	Cidade.	Os	atos	capazes	
de	 caracterizar	 os	 ilícitos	 relacionados	 devem	 ser	 aqueles	 que	materialmente	 atinjam	 as	
finalidades	 contidas	na	 legislação,	 ligadas,	no	 caso,	 ao	bom	 funcionamento	dos	 institutos	
previstos	na	lei	e	de	uma	cidade	sustentável.
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A esse propósito, Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves vaticinam:

A ratio do art. 52 foi tornar mais claro o rol de atos 
de improbidade passíveis de serem praticados pelo 
Prefeito Municipal, o que certamente aumentaria a 
sua responsabilidade na gestão da coisa pública, não 
constituir um sistema específico e derrogatório do 
direito comum. Aplicam-se, assim, todas as normas da 
Lei n. 8.429/1992, incluindo o seu art. 3º, que sujeita os 
terceiros, estranhos aos quadros da Administração, às 
mesmas sanções cominadas ao agente público sempre 
que induzam ou concorram para a prática do ato15.

Por fim, importante sublinhar que o art. 52 do Estatuto da Cidade não tem o 
condão de exaurir os atos de improbidade que tenham por ensejo a violação das 
normas de direito urbanístico. Sabe-se que a Lei nº 8.429/1992 (notadamente, 
o seu art. 11) ostenta tecitura aberta e, por isso, é apta a contemplar diversas 
e incontáveis hipóteses de atos espúrios, não antevistos pelo legislador 
ordinário. Tanto que os próprios preceitos indicam modalidades meramente 
exemplificativas.

Logo, é plenamente possível que determinada conduta viole o Estatuto da 
Cidade, sem que, contudo, se subsuma ao disposto no art. 52. Bastará, então, a 
aplicação direta da Lei de Improbidade Administrativa:

Igualmente é necessário dizer que, mesmo à míngua 
dessas disposições expressas, as condutas descritas são 
subsumíveis às já integrantes do elenco da Lei nº 8.429/92. 
Não são acréscimos legais inúteis, mas sua inexistência 
não impediria a configuração de condutas ímprobas no 
segmento urbanístico, pela singela adequação típica na 
Lei de Improbidade Administrativa16.

 Como exemplos de ato de improbidade administrativa praticado contra a 
ordem urbanística que não está no art. 52 da Lei nº 8.429/1992:

Pode-se cogitar de ato do Prefeito que permite a 
construção em área de preservação permanente em troca 
de determinados favores; de acidente causado em razão 
da omissão quanto às providências para a retirada de 

15	 Op.	Cit.,	p.	588
16	 FAZZIO	JÚNIOR,	Waldo.	Op.	Cit.,	p.	357.
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pessoas de áreas de risco geológico, com a consequente 
necessidade de pagamento por parte do Município de 
indenização pelos danos sofridos; de alteração do plano 
diretor visando ao incabível aumento de coeficiente 
de aproveitamento, a fim de beneficiar determinadas 
empresas privadas, contrariando frontalmente o 
interesse coletivo em virtude da verticalização excessiva 
de área urbana; de ocupação indevida de praias — bem 
de uso comum do povo, nos termos do art. 10 da Lei nº 
7.661/88, que institui o Plano Nacional de Gerenciamento 
Costeiro — por condomínios que dificultem o acesso de 
todos, com a anuência do Chefe do Executivo local; de 
omissão no que se refere à exigência de apresentação de 
Estudo de Impacto de Vizinhança (artigos 36 a 38 da Lei nº 
10.257/2001) em face da construção de empreendimento 
imobiliário de grande porte, em troca de benefícios ilegais 
pagos ao agente público; e de tanto outros17.

 
Feita essa análise geral, passemos ao estudo de cada uma das espécies de 

atos de improbidade descritos na Lei 10.257/2001.

3. Análise Pormenorizada dos Atos Ímprobos 
Estabelecidos no Art. 52 do Estatuto da Cidade

Analisaremos, doravante, as hipóteses particulares de atos ímprobos, nos 
moldes em que estabelecidos nos incisos do art. 52 do Estatuto da Cidade, que 
contêm vários elementos descritivos remissivos à própria lei, o que resguarda 
a especialidade destes tipos e a necessidade de compreensão de vários 
institutos nela contemplados. A marca característica destes tipos, destarte, é 
o uso irregular dos institutos de direito urbano previstos no Estatuto da Cidade, 
conforme se verifica a seguir.

17	 LEVIN,	Alexandre.	Atos	de	 Improbidade	Administrativa	Praticados	Contra	 a	Ordem	
Urbanística:	Estudo	Sobre	o	Art.	52	do	Estatuto	da	Cidade.	Revista	Brasileira	de	Estudos	da	
Função	Pública	–	RBEFP,	Belo	Horizonte,	ano	3,	n.	8,	p.	125-150,	maio/ago.	2014.	p.	137.
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I. Art. 52, II: deixar de proceder, no prazo de cinco anos, o adequado 
aproveitamento do imóvel incorporado ao patrimônio público, conforme 
o disposto no § 4º do art. 8º desta Lei;

O dispositivo pune o agente público que não emprega adequadamente o 
imóvel desapropriado, o que representa um desrespeito intolerável ao custoso 
processo percorrido antes, bem como ao descumprimento, agora pelo poder 
público, da função social dessa propriedade.

Como se sabe, o art. 182, §4º, da Constituição Federal, já citado noutras 
linhas, estabelece medidas coercitivas, que têm por escopo estimular o titular 
do domínio, a fim de que passe a observar/atender ao princípio da função social 
da propriedade urbana. Rogério Gesta Leal leciona:

Pode e deve, pois, a Administração Pública estabelecer 
limites e comportamentos dos proprietários urbanos, 
principalmente quando estes exercem o domínio de 
seus imóveis de forma divorciada das disposições 
cogentes que regulam a matéria, porém, deverá fazê-lo 
na forma do disposto desde a Constituição Federal, pelo 
Estatuto da Cidade (Lei Federal n. 10.250/2001), e outras 
normas federais, estaduais e municipais, ambientais 
e urbanísticas, todas integradas para o mesmo fim: a 
função social da cidade e da propriedade18.

Referidas medidas encontram eco no Estatuto da Cidade, eis que 
reguladas em preceitos específicos do referido diploma: i) parcelamento/
edificação compulsórios – arts. 5º e 6º; ii) IPTU progressivo no tempo – art. 7º; 
iii) desapropriação-sanção19, com pagamento de títulos da dívida pública – art. 
8º. Há uma relação de gradualidade na imposição dessas medidas em face do 
proprietário – pelo que se nota, a desapropriação se cuida do mecanismo drástico, 
derradeira opção, passível de aplicação se os demais instrumentos não se 
revelarem eficazes. Bem por isso, o próprio art. 8º estabelece o desatendimento, 
pelo proprietário, da determinação de parcelamento, edificação ou utilização do 
imóvel urbano e, outrossim, o interstício de 5 (cinco) anos de cobrança do IPTU 

18	 CANOTILHO,	 J.J.	Gomes.	 [et.	 al.].	 Comentários	 à	Constituição	do	Brasil.	 São	Paulo:	
Editora	Saraiva/Almedina,	2013,	p.	1873.
19	 Fala-se	em	desapropriação-sanção,	visto	que	o	art.	182,	§4º,	III,	excepciona	o	art.	5º,	
XXIV,	também	da	Constituição	Federal,	que	estabelece	como	regra	para	as	desapropriações	
o	 prévio	 pagamento	 em	 dinheiro	 –	 no	 caso	 da	 desapropriação-sanção,	 admite-se	 o	
adimplemento	em	títulos	da	dívida	pública	de	emissão	previamente	autorizada	pelo	Senado	
Federal,	com	prazo	de	resgate	de	até	10	(dez)	anos,	em	parcelas	anuais,	iguais	e	sucessivas,	
observado	o	valor	real,	acrescido	de	juros	legais.
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progressivo como conditio sine qua non para a desapropriação-sanção.
Ultimado todo esse procedimento, deveras dificultoso, e transferido o 

domínio do imóvel à municipalidade, a Lei nº 10.257/2001 confere ao Poder Público 
e, máxime, ao Chefe do Poder Executivo, o prazo máximo de 5 (cinco) anos para 
o adequado aproveitamento do bem. Nesse jaez, o próprio art. 8º, § 5º, da Lei 
nº 10.257/2001 aponta ao administrador o caminho a ser seguido – utilização 
direta, pela máquina pública, do imóvel desapropriado ou alienação/concessão 
a terceiros, observado o devido procedimento licitatório. Assim, não se exige 
grande inventividade do gestor, mas sim que adote as medidas traçadas, no 
tempo certo, com o fito de fazer valer o princípio da função social.

É clara a pretensão do legislador – se o Município assume o domínio de 
determinado imóvel, em razão do não atendimento de sua função social, não 
pode o Prefeito dar seguimento à prática ilícita, sob pena de ofensa qualificada 
ao bem jurídico tutelado é, pois, prática de ato de improbidade administrativa 
(art. 52, II).

Anote-se que o prazo de cinco anos é contato a partir da incorporação do 
imóvel ao patrimônio público, o que se dá, segundo Diógenes Gasparini, com o 
pagamento da indenização, ou seja, com a entrega dos correspondentes títulos 
da dívida pública ao expropriado ou com o seu depósito em Juízo20. Há posição no 
sentido de que o marco inicial deva ser contado da eventual imissão provisória na 
posse, já que a partir deste momento o Município já dispõe do bem para efetivar 
a sua utilização21.

Como bem anota Rita Tourinho, como a obrigação para implementação 
de providências é do Município, serão responsabilizados por improbidade 
administrativa todos os agentes que passaram pela administração municipal 
durante o transcurso do prazo sem adotar qualquer providência concernente ao 
aproveitamento do bem22.

II. Art. 52, III: utilizar áreas obtidas por meio do direito de preempção em 
desacordo com o disposto no art. 26 desta Lei;

O direito de preempção ou de preferência, etiquetado no art. 25 da Lei 

20	 GASPARINI,	Diogenes.	O	Estatuto	da	Cidade.	São	Paulo:	NDJ,	2002.	p.	210.
21	 TOURINHO,	 Rita.	 Dos	 Atos	 de	 Improbidade	 por	 Violação	 de	 Normas	 Constantes	
do	Estatuto	da	Cidade.	 Interesse	Público	 IP,	Belo	Horizonte,	ano	11,	n.	53,	 jan./fev.	2009.	
Disponível	 em:	 http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=56741.	 Acesso	
em:	13	set.	2019.	p.	09.
22	 TOURINHO,	 Rita.	 Dos	 Atos	 de	 Improbidade	 por	 Violação	 de	 Normas	 Constantes	
do	Estatuto	da	Cidade.	 Interesse	Público	 IP,	Belo	Horizonte,	ano	11,	n.	53,	 jan./fev.	2009.	
Disponível	 em:	 http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=56741.	 Acesso	
em:	13	set.	2019.	p.	10.

http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=56741
http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=56741
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nº 10.257/2001, confere ao Poder Público Municipal prioridade na aquisição de 
imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares23. À luz do §1º do 
dispositivo em tela, plano diretor estabelecerá as áreas de incidência do direito 
de preempção e, outrossim, fixará o prazo de vigência, de até 5 (cinco) anos, 
renovável a partir de 1 (um) ano após o decurso do interstício inicial. Ainda, o §2º 
dispõe que o direito de preferência será assegurado, independentemente do 
número de alienações relativamente ao mesmo imóvel.

Naturalmente, o direito de preempção não pode ser exercido ao livre 
talante do gestor, mas sim para finalidades específicas, elencadas no art. 26 
do Estatuto da Cidade: a) regularização fundiária; b) execução de programas e 
projetos habitacionais de interesse social; c) constituição de reserva fundiária; 
d) ordenamento e direcionamento da expansão urbana; e) implantação de 
equipamentos urbanos e comunitários; f) criação de espaços públicos de lazer 
e áreas verdes; g) criação de unidades de conservação ou proteção de outras 
áreas de interesse ambiental; h) proteção de áreas de interesse histórico, cultural 
ou paisagístico. Assim, prerrogativa conferida ao Poder Público municipal é 
antecipadamente direcionada pelo legislador, de modo que seu desatendimento 
ensejará desvio de finalidade (art. 2º, e, parágrafo único, e, da Lei nº 4.717/1965), 
apto a ensejar a nulificação do ato administrativo viciado.

Demais disso, restará configurado ato de improbidade administrativa 
(art. 52, III), notadamente ante a exatidão da lei, que indica, numerus clausus, a 
destinação do imóvel adquirido por intermédio do direito de preempção. Nesse 
sentido, Hely Lopes Meirelles:

Por outro lado, se o Município utilizar as áreas obtidas 
por meio do direito de preempção em desacordo com o 
disposto nos incisos do art. 26 da Lei 10.257/2001, sem 
prejuízo da punição de outros agentes públicos envolvidos 
e da aplicação de outras sanções cabíveis, o prefeito 
incorrerá em improbidade administrativa, nos termos da 
Lei 8.429, de 2.6.1992, de acordo com o inciso III do art. 52 
do Estatuto da Cidade24.

23	 O	direito	de	precedência	outorgado	ao	Poder	Público	municipal	para	adquirir	imóvel	
urbano	 objeto	 de	 alienação	 onerosa	 (transferência	 estipulando	 vantagens	 e	 obrigações	
recíprocas	 entre	 os	 contratantes)	 entre	 os	 particulares,	 ou	 seja,	 a	 regra	 que	 assegura	 a	
preferência	ao	Poder	Público	municipal	na	adquisição	de	 imóvel	urbano	na	 forma	do	que	
estabelecem	os	arts.	25	a	27	do	Estatuto	da	Cidade,	significa	outro	importante	instrumento	
vinculado	ao	meio	ambiente	artificial	para	os	fins	de	ordenamento	e	pleno	desenvolvimento	
das	funções	sociais	da	cidade,	bem	como	da	propriedade	urbana.	(FIORILLO,	Celso	Antonio	
Pacheco.	 FERREIRA,	 Renata	Marques.	 Estatuto	 da	 Cidade	 Comentado.	 6ª	 ed.	 São	 Paulo:	
Editora	Saraiva,	2014,p.	175-176).
24	 Direito	Municipal	Brasileiro.	17ª	ed.	São	Paulo:	Malheiros	Editores,	2014,	p.	553.
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III. Art. 52, IV: aplicar os recursos auferidos com a outorga onerosa do 
direito de construir e de alteração de uso em desacordo com o previsto 
no art. 31 desta Lei;

Cabe ao Município regulamentar o exercício do direito de construir, pautado 
no princípio da função social da propriedade, nos moldes delineados pelo Estatuto 
da Cidade. Nesses comenos, a Lei nº 10.257/2001, ao tratar da outorga onerosa do 
direito de construir (solo criado) e da alteração do uso, dispõe:

Art. 28. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais o direito 
de construir poderá ser exercido acima do coeficiente de 
aproveitamento básico adotado, mediante contrapartida 
a ser prestada pelo beneficiário.

§ 1º Para os efeitos desta Lei, coeficiente de aproveitamento 
é a relação entre a área edificável e a área do terreno.

§ 2º O plano diretor poderá fixar coeficiente de 
aproveitamento básico único para toda a zona urbana 
ou diferenciado para áreas específicas dentro da zona 
urbana.

§ 3º O plano diretor definirá os limites máximos a serem 
atingidos pelos coeficientes de aproveitamento, 
considerando a proporcionalidade entre a infraestrutura 
existente e o aumento de densidade esperado em cada 
área.

Art. 29. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais 
poderá ser permitida alteração de uso do solo, mediante 
contrapartida a ser prestada pelo beneficiário.

Pelo que se vê, as normas locais podem impor determinado coeficiente de 
aproveitamento básico ao titular do domínio – relação existente entre a área do 
terreno e a área edificável, bem como estabelecer destinação específica ao uso 
do solo de determinada localidade.

Assim, o titular do domínio não está autorizado edificar a totalidade da 
área do imóvel, como lhe aprouver – deverá observar as normas de ordem 
pública que regulam a matéria; do mesmo modo, não pode construir o que bem 
entender, no local que quiser. Há, portanto, inúmeros anteparos, todos voltados 
à harmonização do meio ambiente urbano, concebidos sob o influxo do princípio 
da função social da propriedade, cuja obediência se revela cogente.
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Entretanto, como visto, viabiliza-se ao proprietário a outorga onerosa 
do direito de construir, que, uma vez concedida, terá o condão de lhe conferir 
coeficiente de aproveitamento superior ao básico adotado pela legislação local 
(p. ex., com o aumento do número de pavimentos de determinada obra, mediante 
contrapartida ao ente público). Outrossim, poderá o proprietário buscar junto à 
municipalidade a alteração do uso do solo, a fim de, quando do exercício do direito 
de construir, conferir ao seu imóvel destinação diversa daquela consagrada 
originariamente no zoneamento urbano.

A outorga onerosa e/ou a alteração de uso de penderão, concomitantemente, 
do seguinte: i) previsão no plano diretor; ii) contrapartida, pelo interessado, em 
prol do Município; iii) regulamentação em lei específica, na forma do art. 30 do 
Estatuto da Cidade.

Anote-se, contudo, que a referida contrapartida, destinada ao ente público, 
não poderá ser empregada pelo gestor de modo aleatório – os recursos que dela 
frutificarem destinar-se-ão, obrigatoriamente, às mesmas finalidades elencadas 
para a utilização dos imóveis adquiridos por meio do direito de preempção, 
citadas linhas atrás (art. 31 c.c. o art. 26 do Estatuto).

Como esses recursos possuem aplicação vinculada e, portanto, restrita, o 
agente público que aplicá-los de forma distinta incidirá em ato de improbidade 
administrativa, na forma do art. 52, IV, da Lei nº 10.257/2001. A aferição acerca do 
desvio de finalidade dos recursos obtidos pela outorga onerosa é feita pela análise 
da lei municipal que a regulou, que deverá prever essas rubricas específicas no 
orçamento municipal ou fundos específicos para o depósito e posterior utilização 
desses valores25.

À evidência, o legislador assim laborou com o intuito de limitar o 
administrador municipal, a fim de que este não utilize os instrumentos em voga 
com intuito meramente arrecadatório, em prejuízo ao ordenamento urbano, 
como advertido por Pedro Roberto Decomain:

Convém alertar para a necessidade de que as faculdades 
concedidas ao legislador municipal pelos arts. 28 e 29 do 
Estatuto sejam utilizadas com grande parcimônia. Seu 
desvirtuamento, permitindo indiscriminado excedimento 
dos patamares edilícios ou modificação do uso do solo 
urbano, mediante contrapartida pecuniária, poderá, 
em tese, comprometer todo o ordenamento da cidade 
no futuro, em homenagem a um simples interesse 
arrecadatório no momento presente.

25	 VIZZOTTO,	 Andrea	 Teichmann.	 A	 improbidade	 urbanística:	 a	 Lei	 de	 Improbidade	
Administrativa	e	o	artigo	52	do	Estatuto	da	Cidade.	Biblioteca	Digital	Fórum	de	Direito	Público.	
Debates	em	Direito	Público.	Belo	Horizonte,	ano	9,	n.	9,	out.	2010.	p.	6.
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Justamente imbuído do propósito de evitar semelhante 
desvirtuamento é que o art. 31 do Estatuto confere aos 
recursos, assim obtidos, destinações específicas e, 
ainda, para evitar que sejam empregados em qualquer 
outra finalidade, sanciona o emprego desvirtuado como 
improbidade administrativa26.

Assim, ao mesmo tempo em que atribui ao Poder Público a prerrogativa 
de conceder a outorga onerosa do direito de construir ou a alteração do uso do 
solo urbano, o Estatuto, por meio da destinação vinculada de recursos, minorou 
a possibilidade de danos colaterais, visto que a contrapartida amealhada será 
necessariamente empregada em prol do meio ambiente urbano, sob pena de ato 
de improbidade administrativa.

IV. Art. 52, V: aplicar os recursos auferidos com operações consorciadas 
em desacordo com o previsto no §1º do art. 33 desta Lei;

Para a compreensão deste ato ilícito, faz-se necessário compreender 
que o Estatuto da Cidade, a fim de promover a revitalização e a modificação 
de determinada área, prevê uma ferramenta de gestão urbana e financeira 
conhecida como Operação urbana consorciada, prevista nos arts. 32 a 34 do 
Estatuto da Cidade. Trata-se de intervenção levada a efeito pelo Município que, 
como coordenador e contando com a participação dos proprietários, moradores, 
usuários permanentes e investidores privados, atua com o fito de alcançar, numa 
determinada área, transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e 
a valorização ambiental.

A operação consorciada implica na obtenção de recursos para o Poder 
Público, fruto da contrapartida dos proprietários, usuários permanentes e 
investidores privados após a adoção das medidas possíveis ao instituto. Esses 
valores, conforme dispõe o §1º do art. 33 do Estatuto da Cidade, têm destinação 
vinculada, isto é, devem ser empregados, com exclusividade, na própria operação 
urbana consorciada.

O desrespeito e aplicação a esta destinação vinculada enseja a prática deste 
ato de improbidade previsto no art. 52, V, da Lei nº 10.257/2001.

26	 Op.	Cit.,	p.	225.
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V. Art. 52, VI: impedir ou deixar de garantir os requisitos contidos nos 
incisos I a III do § 4º do art. 40 desta Lei;

De acordo com o §4º do art. 40 do Estatuto da Cidade, no curso do processo 
de elaboração, fiscalização e implementação do plano diretor deverá ser 
garantida, pelos Poderes Executivo e Legislativo, a plena participação popular, 
compreendendo-se nisso: i) promoção de audiências públicas e debates com a 
participação da popular/associativa; ii) publicidade quanto aos documentos e 
informações produzidos; iii) acesso de qualquer interessado aos documentos e 
informações produzidos.

Cuida-se, em verdade, de corolário da noção de democracia participativa, 
vez que o plano diretor deve representar “produto de uma negociação pública, 
em que os habitantes definem o que desejam para sua cidade”27 – referido iter 
procedimental se faz obrigatório, sob pena, inclusive, de inconstitucionalidade, 
na esteira da lição de Toshio Mukai:

Tal dispositivo de lei, obrigatório para os Municípios, 
é constitucional, na medida em que cada uma das 
obrigações referidas encontra respaldo no próprio Texto 
Constitucional: as audiências públicas e a participação da 
comunidade na formulação e na fiscalização da execução 
do plano encontram fulcro no princípio da democracia 
participativa (art. 1º e parágrafo único da CF) e no art. 29, 
XII, da Constituição; a publicidade no caput do art. 37 da 
CF e o acesso aos documentos e informações no art. 5º, 
XXXIII e XXXIV, b.

Portanto, se não houver atendimento de tais obrigações 
pelo Município, haverá inconstitucionalidade absoluta 
do plano diretor que resultar sem a observância de tais 
condições28.

Pode-se notar que, para além de mera vulneração à forma legal de 
concepção, criação e implementação do plano diretor, a ofensa ao dispositivo 
em tela tem o condão de vulnerar diversos axiomas constitucionais pétreos 
(arts. 1º, caput e parágrafo único, 5º, XXXIII e XXXIV, b, 29, XII, e 37, caput, todos 
da Lei Maior). Noutros termos, a afronta ao art. 40, §4º, do Estatuto não traduz, 

27	 GRANZIERA,	Maria	Luiza	Machado.	Direito	Ambiental.	São	Paulo:	Editora	Altas,	2009,	
p.	496.
28	 O	Estatuto	da	Cidade.	3ª	ed.	São	Paulo:	Editora	Saraiva,	2013,	p.	134.
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tão somente, fraude procedimental, mas vício de conteúdo, isto é, ataque direto 
a caros valores constitucionais.

Por isso, o legislador estabeleceu que o menoscabo à participação popular 
no processo de construção do plano diretor ensejará, nos moldes do art. 52, VI, 
da Lei nº 10.257/2001, ato de improbidade administrativa.

Aliás, fácil constatar que essa modalidade típica se destina não só ao 
alcaide, mas inclusive ao “Presidente da Câmara de Vereadores (e bem assim, 
eventualmente, também demais integrantes da Mesa Diretora), que impeçam ou 
não assegurem a observância do previsto no parágrafo 4º do art. 40 do Estatuto”29.

VI. Art. 52, VII: deixar de tomar as providências necessárias para garantir a 
observância do disposto no §3º do art. 40 e no art. 50 desta Lei;

De acordo com o art. 40, §3º, do Estatuto da Cidade, a lei instituidora do 
plano diretor deve ser revisada a cada 10 (dez) anos, periodicidade necessária 
que justifica a feliz lição de Hely Lopes Meirelles, para quem o “plano diretor não 
é estático; é dinâmico e evolutivo”30.

Toma-se de início que o projeto de lei de revisão do plano diretor é de 
iniciativa do Chefe do Executivo Municipal, de modo que concerne a ele, no prazo 
estabelecido, deflagrar o processo legislativo, desincumbindo-se, assim, do 
ônus legal. Caso simplesmente ignore a obrigação encimada, incidirá em ato de 
improbidade, na forma do art. 52, VII, do Estatuto da Cidade31.

Como o tipo legal é bastante abrangente, para desincumbir-se de sua 
obrigação, o prefeito deve adotar todas as providências indispensáveis para 
a revisão do plano diretor como a levantamento e análise dos problemas, o 
estabelecimento de prioridades, estudo dos projetos de leis e dos planos de 
atualização, remessa de projeto de lei à Câmara, a convocação de audiências 
e consultas públicas, a publicação de todos os atos referentes ao processo de 
alteração do plano32.

A propósito, também quando da revisão do plano diretor, deverá ser 

29	 DECOMAIN,	Pedro	Roberto.	Op.	Cit.,	p.	229
30	 Op.	Cit.,	p.	562.
31	 Reexame	necessário	-	ação	civil	pública	-	obrigação	de	fazer	-	Município	de	Viçosa	-	
revisão	do	plano	diretor	-	Estatuto	da	Cidade	(Lei	10.257,	de	2001)	-	prazo	decenal	-	omissão	
do	Poder	Público	-	interesse	coletivo	-	sentença	confirmada.	O	Estatuto	da	Cidade	estabeleceu	
o	poder-dever	do	administrador	público	para	a	 revisão	do	plano	diretor	do	Município	no	
prazo	máximo	de	dez	(10)	anos	de	sua	vigência,	sob	pena	de	improbidade	administrativa.	
(TJMG,	Remessa	Necessária	nº	1.0713.10.003732-2/001,	2ª	Câmara	Cível,	Rel.	Des.	Marcelo	
Rodrigues,	j.		09.03.2016).
32	 LEVIN,	 Alexandre.	 Atos	 de	 improbidade	 administrativa	 praticados	 contra	 a	 ordem	
urbanística:	estudo	sobre	o	art.	52	do	Estatuto	da	Cidade.	Revista	Brasileira	de	Estudos	da	
Função	Pública	–	RBEFP,	Belo	Horizonte,	ano	3,	n.	8,	p.	125-150,	maio/ago.	2014.	p.143.
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contemplada a participação popular, na forma do § 4º do art. 40 da Lei nº 
10.257/2001, sob pena de ato de improbidade (art. 52, VI)33.

Um passo adiante, o art. 50 da Lei nº 10.257/2001 estabelecia, originalmente, 
que os Municípios enquadrados na obrigação de criação/implementação do 
plano diretor, na forma do art. 40, I e II, e que não contassem com o referido 
instrumento quando da entrada em vigor do Estatuto, teriam o prazo de 5 (cinco) 
anos para fazê-lo. Após, por meio da Lei nº 11.673/2008, esse prazo foi estendido 
para o dia 30 de junho de 2008.

A finalidade deste tipo, portanto, é obrigar o gestor a promover a revisão 
do decenal do plano diretor vez que a fixação de marco temporal, per se, pouco 
significaria se o legislador não atrelasse a norma a alguma medida de coerção. 
Bem por isso, estabeleceu, para a hipótese de inobservância do referido prazo, 
a configuração de ato de improbidade em face do gestor renitente, também na 
forma do art. 52, VII, do Estatuto da Cidade.

Ao assim proceder, o legislador ratificou a importância conferida ao plano 
diretor, visto como instrumento de concretização prática do princípio da função 
social da propriedade urbana.

VII. Art. 52, VIII: adquirir imóvel objeto de direito de preempção, nos termos 
dos arts. 25 a 27 desta Lei, pelo valor da proposta apresentada, se este 
for, comprovadamente, superior ao de mercado.

33	 APELAÇÃO	 CÍVEL.	 AÇÃO	 CIVIL	 PÚBLICA.	 ATO	 DE	 IMPROBIDADE	 ADMINISTRATIVA.	
VIOLAÇÃO	DO	 ESTATUTO	DA	 CIDADE	 E	 DOS	 PRINCÍPIOS	QUE	 REGEM	A	 ADMINISTRAÇÃO	
PÚBLICA.	 PRELIMINARES.	 LITISCONSÓRCIO	 NECESSÁRIO	 UNITÁRIO.	 DESNECESSIDADE.	
CERCEAMENTO	 DE	 DEFESA.	 NÃO	 OCORRÊNCIA.	 ALTERAÇÃO	 DO	 PLANO	 DIRETOR	 DA	
CAPITAL.	DESAFETAÇÃO	DE	70	 (SETENTA)	ÁREAS	URBANAS	SEM	A	PARTICIPAÇÃO	CIDADÃ.	
INOBSERVÂNCIA	DO	ESTATUTO	DA	CIDADE.	ART.	40,	§	4º,	INCISOS	I,	II	E	III	C/C	ART.	52,	INCISO	
VI,	TODOS	DA	LEI	FEDERAL	Nº	10.257/2001.	DOLO	GENÉRICO	VERIFICADO.	VIOLAÇÃO	DOS	
PRINCÍPIOS	NORTEADORES	DA	ADMINISTRAÇÃO	PÚBLICA.	ART.	11,	INCISO	IV,	DA	LIA.	MULTA	
CIVIL.	PROPORCIONALIDADE	E	RAZOABILIDADE.	REDUÇÃO	DO	VALOR	DA	SANÇÃO.	(…)3.	Para	
tornar	efetiva	a	 gestão	democrática	e	 transparente	que	estabelece	o	Estatuto	da	Cidade,	
referida	norma	determina	que	o	prefeito	que	impedir	ou	deixar	de	garantir	quaisquer	dos	
requisitos	contidos	nos	incisos	I	a	III	do	§	4º	do	art.	40	do	mesmo	diploma	legal	se	sujeitará	
a	responder	por	improbidade	administrativa,	nos	termos	da	Lei	federal	nº	8.429/92	(art.	52,	
inciso	VI).	4.	O	argumento	do	apelante	de	que	“a	mera	alteração	formal	de	um	dispositivo	
seu”	(do	plano	diretor)	tornaria	desnecessária	a	“convocação	de	audiências	públicas”	vez	que	
“o	projeto	de	Lei	encaminhado	à	Câmara	Municipal	não	versa	sobre	a	elaboração	de	um	novo	
Plano	Diretor,	não	encontra	respaldo	na	realidade	fática	retratada	nestes	autos,	a	medida	em	
que	mencionado	dispositivo	(a	ser	alterado)	visava	justamente	desafetar	nada	mais	que	70	
(setenta)	áreas	públicas	municipais,	no	setor	denominado	Parque	Lozandes	e	 imediações,	
perfazendo	a	soma	de	todas	elas	uma	área	de	mais	de	700.000	m²	(setecentos	mil	metro	
quadrados),	 incorrendo	 numa	 modificação	 substancial	 do	 zoneamento	 municipal	 com	
impactos	significativos	no	trânsito	e	no	meio	ambiente	artificial.	5.	Comprovada	a	manifesta	
violação	dos	princípios	da	administração	pública,	bem	assim	o	dolo	genérico,	concernente	à	
vontade	deliberada	de	praticar	o	ilícito,	deve	o	agente	público	sujeitar-se	às	sanções	previstas	
no	inciso	III	do	art.	12	da	Lei	federal	nº	8.429/1992.	(…)	(TJGO,	Apelação	Cível	nº	0029378-
02.2012.8.09.0051,	4ª	Câmara	Cível,	Rel.	Des.	Maurício	Porfirio	Rosa,	DJGO	27.01.2017).
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O direito de preempção, versado nos arts. 25 a 27 do Estatuto da Cidade, 
confere ao Poder Público Municipal, como dito, o direito de preferência na 
aquisição de imóveis urbanos particulares, sob certas condições.

De acordo com o estabelecido no art. 27, caput e §1º, o proprietário de imóvel 
abrangido pelo direito de preempção, se decidir vender o bem, deverá notificar a 
municipalidade acerca do seu intuito, cumprindo-lhe, na mesma oportunidade, 
apresentar ao ente local proposta de compra assinada pelo interessado, com 
todas as nuances pertinentes (notadamente, preço, condições de pagamento 
e prazo de validade). Então, o Município terá o prazo de 30 (trinta) dias para 
manifestar o interesse em adquirir o imóvel.

Por certo, a Administração Municipal deverá laborar de modo responsável, 
balizada no valor de mercado do bem objeto da negociação entre os particulares. 
E, no afã de verificar a conveniência da medida, pertinente que o gestor determine 
a avaliação do imóvel, a fim de, se caso for, exercer o direito de preempção em 
prestígio ao interesse público primário. 

Também é pertinente que a avaliação seja pautada por atuação metodológica 
e parâmetros normativos oficiais, suscetível, portanto, de controle e análise 
capazes de se evitar abusos, excessos e ineficiências, o que é feito mediante 
laudos de avaliação prévia com análise técnica, realizada por Engenheiro de 
Avaliações, apta a identificar o valor do bem, de seus custos, frutos e direitos, 
assim como determinar indicadores da viabilidade de sua utilização econômica, 
para uma determinada finalidade, situação e data.

Assim, se a proposta lançada superar o valor de mercado e isto restar 
atestado por avaliação perfectibilizada pela municipalidade, afigura-se vedado o 
exercício do direito de preempção pelo Município, sob pena de prejuízo ao erário, o 
que, consectariamente, ensejará a prática de ato de improbidade administrativa 
pelo alcaide na forma do art. 52, VIII, do Estatuto da Cidade.

Outrossim, se o exercício do direito de preempção for levado a efeito sem a 
prévia avaliação, o gestor o fará por sua conta e risco e, assim, poderá incidir na 
prática de ato de improbidade, nos moldes do preceptivo em comento.

Trata-se de tipo legal especial em relação ao art. 10, V, da Lei nº 8.429/1992.

4. Considerações Finais

No presente trabalho, foram abordados os aspectos gerais, relacionados 
à função social da propriedade urbana, com fulcro no desenho constitucional 
pátrio.

Empós, conferiu-se especial direcionamento ao art. 52 do Estatuto da 
Cidade, norma geral de direito urbanístico. Assim, foi empreendida análise geral, 
voltada ao caput do preceptivo, sob o influxo da Lei nº 8.429/1992; na sequência, 
as modalidades específicas, etiquetadas nos incisos respectivos, foram amiúde 
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exploradas.
 Ainda, dedicou-se espaço aos institutos vinculados ao art. 52 da Lei 

nº 10.257/2001, ante a necessária compreensão dos instrumentos de direito 
urbanístico (direito de preempção, operações urbanas consorciadas, etc.), 
elemento imprescindível para o correto balizamento das condutas ímprobas 
especiais alhures invocadas.

De todo esse contexto, pode-se notar, em linhas gerais, que o legislador 
conferiu prestígio à implementação das medidas de política urbana instituídas 
no Estatuto da Cidade, com vistas a atribuir concreção ao princípio da função 
social da propriedade. E assim, por intermédio dos atos de improbidade, buscou 
atribuir coercibilidade aos seus comandos.
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IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E DIREITO FINANCEIRO: O DEVER DE 
PRESTAR CONTAS NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ

Rodrigo Luís Kanayama1

Ricardo Alberto Kanayama2

1. Introdução

O dever do gestor público em prestar contas à população é certamente um 
requisito de um Estado de Direito, pois representa transparência, publicidade e 
possibilidade de controle daqueles que administram o erário. O não cumprimento 
deste dever configura, em tese, ato de improbidade administrativa, como dispõe 
o inciso VI, art. 11, da Lei de Improbidade Administrativa (LIA).

Por outro lado, é requisito de um Estado de Direito saber, antecipadamente, 
quais condutas são realmente passíveis de punição, bem como por que elas 
são ilícitas e por que estão sendo punidas. Para tanto, a análise normativa é 
insuficiente. Deve-se ir além, de modo a saber como o Direito e, especificamente 
a LIA, tem sido aplicado na prática.

A pergunta que move este trabalho é: como o Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) tem julgado as ações de improbidade que envolvem o dever de 
prestar contas (art. 11, VI, LIA)? Este, portanto, é um trabalho empírico, de 
análise jurisprudencial, que, conforme alguns autores, é um caminho para uma 
transformação pragmática do direito administrativo brasileiro no tocante ao 
controle judicial da Administração Pública, ainda marcado pelo enfoque teórico-
dogmático3. Mais do que isto, o estudo empírico é essencial para o controle do 
poder soberano e para impedir o arbítrio dos órgãos jurisdicionais4, conferindo 

1	 Professor	Associado	de	Direito	Financeiro	da	Faculdade	de	Direito	da	UFPR	e	Doutor	
em	Direito	do	Estado.	Vice-Coordenador	do	Programa	de	Pós-Graduação	em	Direito	da	UFPR.	
Advogado.
2	 Mestrando	 em	Direito	 e	Desenvolvimento	 pela	 Escola	 de	Direito	 de	 São	 Paulo	 da	
Fundação	Getulio	 Vargas.	 Especialista	 em	Propriedade	 Intelectual	 e	Novos	Negócios	 pela	
Escola	 de	 Direito	 de	 São	 Paulo	 da	 Fundação	 Getulio	 Vargas.	 Bacharel	 pela	 Faculdade	 de	
Direito	da	UFPR.	Advogado.
3	 Conforme	Eduardo	 Jordão:	 “Quanto	 à	 teoria	do	 controle	 judicial,	 a	 transformação	
pragmática	do	direito	administrativo	deverá	impor	um	abandono	do	enfoque	teórico-dogmático	
que	hoje	ainda	é	prevalecente.	Um	primeiro	passo	evolutivo	no	caso	específico	do	controle	
operado	 pelos	 tribunais	 poderia	 ser	 a	 acentuação	 de	 estudos	 de	 análise	 jurisprudencial.	
Tratar-se-ia,	 aqui,	 de	 privilegiar	 a	 vida	 concreta	 e	 efetiva	 do	 direito	 administrativo,	 em	
detrimento	do	 foco	em	construções	 teóricas	e	dissociadas	de	casos	concretos.”	 (Passado,	
presente	e	futuro:	ensaio	sobre	a	história	do	controle	judicial	da	administração	no	Brasil.	In:	
WALD,	Arnoldo;	JUSTEN	FILHO,	Marçal;	PEREIRA,	Cesar	Augusto	Guimarães	(orgs.).	O	Direito	
Administrativo	na	atualidade.	São	Paulo:	Malheiros,	2017,	p.	362.).
4	 RODRIGUEZ,	José	Rodrigo.	A	dogmática	jurídica	como	controle	do	poder	soberano:	
pesquisa	 empírica	 e	 Estado	 de	 Direito.	 In:	 RODRIGUEZ,	 José	 Rodrigo;	 PÜSCHEL,	 Flavia	
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maior segurança jurídica, requisito de um Estado de Direito. 
Para responder à pergunta, este trabalho está dividido em 4 partes, além 

desta breve introdução. Na primeira (item 2), abordaremos a teoria do dever de 
prestar contas, ou seja, onde este dever está previsto e qual sua importância no 
Direito. Na segunda (item 3), apresentaremos a metodologia que usamos para 
fazer a pesquisa jurisprudencial no STJ, que envolveu um total de 64 acórdãos. 
Na terceira (item 4), apresentaremos os resultados e nossas análises sobre eles. 
Esta terceira parte está subdividida em 5 eixos que consideramos os principais 
no levantamento dos dados. Por conta dos limites de espaço do artigo, algumas 
informações coletadas foram descartadas. Por fim, na última parte (item 5), 
apresentaremos nossas conclusões.  

2. Sobre o dever de prestar contas

A prestação de contas dos gestores públicos é inerente à própria atividade 
de administrar o patrimônio público. Os administradores devem apresentar aos 
particulares como geriram os recursos públicos coletados de toda a coletividade. 

Não há necessidade de fazer referência às normas constitucionais que 
tratam do controle interno e externo, pois amplamente conhecidas. Normas sobre 
tribunais de contas, sobre o controle do Poder Legislativo, sobre a preservação 
do patrimônio público, sobre as ações judiciais que levam à apreciação do Poder 
Judiciário a malversação do dinheiro público são estudadas à exaustão. Por isso, 
não repetiremos a abordagem neste artigo. 

O dever de prestar contas integra o conceito de accountability, estrangeirismo 
que representa uma diversidade de significados: responsabilidade, controle, 
transparência. Não possui tradução exata no Brasil. Estudiosos já buscaram 
sua tradução, mas sem sucesso. Ilton Norberto Robl Filho afirma que 
“estruturalmente, accountability significa a necessidade de uma pessoa física e 
jurídica que recebeu uma atribuição ou delegação de poderes prestar informações 
e justificações sobre suas ações e seus resultados, podendo ser sancionada 
política e/ou juridicamente pelas suas atividades”.5 Como o autor demonstra, há a 
accountability: (i) vertical eleitoral, (ii) vertical social, (iii) horizontal institucional; 
(iv) legal; (v) judicial. 

Na accountability horizontal, o agente deve ser accountable perante outro 
agente competente. Serão agentes estatais os controladores de outros agentes 
estatais – como, por exemplo, o Tribunal de Contas, o Poder Judiciário, as 

Portella;	MACHADO,	Marta	Rodriguez	de	Assis	(org.).	Dogmática	é	conflito:	uma	visão	crítica	
da	racionalidade	jurídica.	São	Paulo:	Saraiva,	2012,	p.	86.
5	 ROBL	FILHO,	 Ilton	Norberto.	Conselho	Nacional	de	 Justiça.	Estado	Democrático	de	
Direito	e	Accountability.	São	Paulo:	Saraiva,	2013,	p.	30.
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Comissões Parlamentares de Inquérito.
Na vertical, o agente deve ser accountable perante a sociedade. E, segundo 

Irene Rubin, a separação entre o sujeito que paga impostos e aqueles que decidem 
como aplicá-los traz o conceito de accountability e acceptability. Accountability é 
“transparência para os contribuintes sobre quais decisões orçamentárias foram 
feitas; acceptability significa que, independente da decisão tomada, ela não pode 
levantar muita oposição pública”.

Não está bem clara a eficácia da accountability vertical. Segundo Guillermo 
O’Donnell, mediante eleições livres, eleitores podem “punir ou premiar” um 
mandatário. E, com acesso a variadas fontes de informação e liberdade de 
expressão, os cidadãos podem reivindicar e protestar em face de políticos. Esses 
são elementos necessários à existência de uma poliarquia.6

Dizia O’Donnell que “o canal principal de accountability vertical, as eleições, 
ocorrem apenas de tempos em tempos. Além disso, não está claro até que ponto 
elas são efetivas como mecanismo de accountability vertical”. Ainda conforme o 
autor, “análises recentes introduzem uma nota cética quanto ao grau em que as 
eleições são verdadeiramente um instrumento pelo qual os eleitores podem punir 
ou premiar candidatos, mesmo em poliarquias formalmente institucionalizada”7. 
Por isso, defende O’Donnell a vertente da accountability horizontal como sendo 
eficaz e mediante, entre outros instrumentos: controle por partidos de oposição, 
profissionalização de tribunais de contas, profissionalização e autonomia 
(orçamentária) do Judiciário, informação confiável e disseminada, mídia livre 
(que pressione o funcionamento da accountability horizontal).

Interessa a este artigo a accountability horizontal exercida por órgão de 
controle. Diante da necessidade de observância do dever de prestar contas, 
essa faceta da accountability é abrangida pelo rol de normas no Direito brasileiro, 
estabelecendo-se a obrigação e as sanções pelo descumprimento. Uma delas é 
a LIA, que traz um rol de condutas e penalidades e prevê, especificamente, que 
será ato ímprobo a omissão à prestação de contas (art. 11, VI, LIA).

3. Metodologia da análise jurisprudencial

Tendo este trabalho uma preocupação empírica, de análise jurisprudencial, 
é imprescindível apresentar as justificativas para as escolhas, bem como a 

6	 O’DONNEL,	 Guillermo.	 Accountability	 horizontal	 e	 novas	 poliarquias.	 Lua	 Nova:	
Revista	 de	 Cultura	 e	 Política,	 (44),	 27-54,	 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0102-64451998000200003
7	 O’DONNEL,	 Guillermo.	 Accountability	 horizontal	 e	 novas	 poliarquias.	 Lua	 Nova:	
Revista	 de	 Cultura	 e	 Política,	 (44),	 27-54,	 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0102-64451998000200003
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metodologia adotada. Como ensinam Lee Epstein e Gary King, 

O bom trabalho empírico adere ao padrão de replicação: 
outro pesquisador deve conseguir entender, avaliar, 
basear-se em, e reproduzir a pesquisa sem que o autor 
lhe forneça qualquer informação adicional. Esta regra não 
requer que alguém de fato replique os resultados de um 
artigo ou livro; ela requer apenas que os pesquisadores 
forneçam informações – no artigo, livro ou em outra forma 
disponível ou acessível ao público – suficientes para a 
replicação dos resultados em princípio.8 

Como o título deste artigo já antecipa, escolhemos as decisões colegiadas 
do STJ acerca do dever de prestar contas previsto no inciso VI, do art. 11, da LIA. 
Quanto ao que nos levou a escolher a conduta de prestação de contas, entendemos 
que isto já foi esclarecido no item 2, no qual expusemos a importância do tema. 
Resta, então, explicar por que escolhemos o STJ e, especificamente, suas 
decisões colegiadas.

A escolha do STJ se deve a três fatores. Primeiro, porque é o Tribunal onde 
se concentram casos de todo o país, independentemente se da esfera federal 
ou estadual, ou seja, entendemos que há uma representatividade nacional nas 
suas decisões. Segundo, porque é o Tribunal responsável pela uniformização da 
interpretação de lei federal (art. 105, III, CRF88), razão pela qual, em tese, seus 
entendimentos deverão ser seguidos pelos demais órgãos julgadores da primeira 
e segunda instância. Terceiro, porque as bases de dados dos tribunais superiores 
(STJ e STF) são bem organizadas e com parâmetros de buscas acessíveis, como 
adiante será demonstrado.

Quanto à escolha das decisões colegiadas – aquelas levadas para julgamento 
na turma ou na seção – e não das monocráticas, tal se deve porque geralmente 
elas são terminativas9, isto é, sem possibilidade de modificação por recurso 
dirigido a outro tribunal, no caso, o Supremo Tribunal Federal10. Particularmente 
quanto às decisões monocráticas, a pesquisa no banco de dados é mais difícil, 
pois o sistema busca o parâmetro de pesquisa no voto integral do Ministro Relator, 

8	 EPSTEIN,	Lee;	KING,	Gary.	Pesquisa	empírica	em	direito:	as	regras	de	inferência.	São	
Paulo:	Direito	GV,	2013.
9	 Das	decisões	monocráticas,	 ao	 contrário,	 cabem	os	 recursos	de	agravo	 interno	ou	
embargos	de	declaração	(geralmente	conhecida	como	agravo	 interno)	que	são	 levadas	ao	
colegiado,	isto	é,	à	Turma.
10	 Cabe,	 em	 tese,	 o	 recurso	 extraordinário	 ao	 STF.	 Contudo,	 como	 a	 decisão	 do	 STJ	
interpretou	e	aplicou	matéria	infraconstitucional,	não	é	comum	os	casos	serem	levados	–	e	
muito	menos	julgados	no	mérito	–	pelo	STF.
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e não na ementa. Isto significa que os resultados da busca contemplarão, por 
exemplo, decisões que citam precedentes com aqueles parâmetros, ainda que 
a questão do caso em julgamento não tenha nenhuma relação com o parâmetro 
de busca. Tais resultados certamente dificultam a seleção das decisões que se 
relacionam ao propósito do trabalho.

Exposto o motivo da escolha da jurisdição e do tipo de decisão, passamos 
a explicar os parâmetros de pesquisa jurisprudencial. Como o objeto do trabalho 
é um artigo específico da LIA, no dia 27 de agosto de 2019, às 18h40, iniciamos 
as pesquisas na seção “Jurisprudência do STJ”, no site do STJ11, realizando a 
pesquisa na área “Pesquisa por campos específicos”, no campo “Legislação”. 
Escolhemos neste campo a “Lei de Improbidade Administrativa (LIA-92)” e no 
subcampo “ART”, introduzimos o número “11” e no subcampo “INC”, introduzimos 
o número “6”. Foram localizados 36 acórdãos.

Fizemos uma análise rápida e geral dos resultados e entendemos que 
seria pertinente proceder a outras pesquisas, com outros campos. Isto porque, 
eventualmente, alguns acórdãos podem não estar indexados12 com estes 
parâmetros (art. 11, inciso VI, LIA-92) e, por isso, a quantidade de acórdãos obtida 
pode não representar a quantidade total. 

Na mesma data, procedemos à pesquisa pelo campo “Pesquisa Livre”13. 
Como já tínhamos lido os 36 acórdãos da pesquisa anterior, decidimos usar 
alguns termos específicos relacionados ao dever de prestação de contas. Com 
o uso de operadores lógicos (ou conectivos-operadores ou booleanos)14, usamos 
o seguinte parâmetro de pesquisa: < improbidade E presta$ E contas E (omissão 
OU omit$ OU deix$ OU retard$ OU atras$ OU falt$ OU ausência OU demor$) >. 

11	 Disponível	em:	<	https://scon.stj.jus.br/SCON/	>.	Acesso	em:	02/09/2019.
12	 Indexação,	aqui,	se	refere	à	“Referência	Legislativa”	disponível	em	cada	documento	
encontrado	nas	buscas	feitas	na	seção	de	“Jurisprudência	do	STJ”.	Melhor	explicando:	após	
se	 proceder	 a	 uma	 pesquisa,	 ao	 acessar	 a	 lista	 de	 resultados	 gerada,	 o	 usuário	 verá	 um	
resumo	do	acórdão	(chamado	de	“Espelho	do	Acórdão”)	contendo:	o	número	do	documento	
(a	 sequência	 dos	 resultados,	 geralmente	 do	mais	 recente	 para	 o	mais	 antigo),	 Processo,	
Relator(a),	Órgão	Julgador,	Data	do	Julgamento,	Data	da	Publicação/Fonte,	Ementa,	Acórdão,	
Informações	Complementares	à	Ementa,	Referência	Legislativa	e,	por	último,	Jurisprudência	
Citada.	Quando	se	faz	uma	pesquisa	pelo	campo	“Legislação”,	o	sistema	busca	os	padrões	
requisitados	pelo	usuário	 (artigo,	parágrafo,	 inciso,	alínea	etc.)	na	“Referência	Legislativa”	
registrada	em	cada	documento.	Para	maiores	informações	sobre	o	tema,	consultar	a	seção	
“Jurisprudência	–	Espelho	de	Acórdão”,	disponível	em:	<	https://ww2.stj.jus.br/out/in/faq/
pesquisa/	>.	Acesso	em:	02/09/2019.
13	 Sobre	este	e	outros	campos	de	pesquisa,	consultar	a	seção	“Jurisprudência	–	Pesquisa	
por	 Campos”,	 disponível	 em:	 <	 https://ww2.stj.jus.br/out/in/faq/pesquisa/	 >.	 Acesso	 em:	
02/02/2019.	
14	 Seção	“Jurisprudência	–	Operadores	lógicos,	operadores	de	proximidade	e	símbolos	
auxiliares”,	 disponível	 em:	 <	 https://ww2.stj.jus.br/out/in/faq/pesquisa/	 >,	 Acesso	 em	
02/02/2019.

https://scon.stj.jus.br/SCON/
https://ww2.stj.jus.br/out/in/faq/pesquisa/
https://ww2.stj.jus.br/out/in/faq/pesquisa/
https://ww2.stj.jus.br/out/in/faq/pesquisa/
https://ww2.stj.jus.br/out/in/faq/pesquisa/


393

Foram localizados 163 acórdãos15 até a data da pesquisa16. 
Evidentemente, como são termos comuns, a quantidade de resultados não 

reflete a totalidade de decisões, razão pela qual a etapa seguinte consistiu em 
ler a ementa de todos os acórdãos a fim de descartar aqueles que não tinham 
pertinência com o tema pesquisado. Ao final, 99 acórdãos foram descartados por 
diferentes motivos17, restando, para a análise, 64 acórdãos. Esta é a “população 
total” dos acórdãos colegiados do STJ acerca do tema dever de prestar contas 
(art. 11, VI, LIA) até a data de 27 de agosto de 2019.

E quais informações foram coletadas dos acórdãos? Pode-se dizer que três 
grupos de informações foram alvo de nossas preocupações: (1) aspectos formais; 
(2) aspectos materiais relacionados ao juízo de improbidade; (3) aspectos 
materiais relacionados à aplicação das sanções. 

No primeiro grupo, foram coletados os seguintes dados: tipo de recurso, 
número do recurso, estado de origem, turma julgadora, Ministro relator, parte 
recorrente, parte recorrida, resultado do julgamento (unânime ou por maioria), 
data do julgamento, se houve manutenção integral da decisão recorrida (do 
Tribunal de Segundo Grau ou monocrática do próprio STJ), se houve reforma do 
juízo de improbidade ou se houve readequação da dosimetria das sanções, se a 
decisão final entendeu haver improbidade, se houve aplicação da Súmula 7, qual 
era o cargo do agente público.

No segundo grupo, foram coletados os seguintes dados: para o que e para 
quem se devia prestar contas, qual era o objeto da prestação de contas, qual o 
valor envolvido, se houve atraso ou ausência de prestação de contas, em caso 
de atraso, qual foi o tempo, se houve dolo, qual foi o motivo para se concluir pelo 
dolo ou sua ausência, se houve menção à decisão de controle de contas (seja pelo 
TCU, TCE, TCM ou órgão que repassou dinheiro por contrato ou convênio) e, em 
caso positivo, se a decisão foi pela aprovação, aprovação parcial ou reprovação 
das contas prestadas. 

Por fim, no terceiro grupo, nossa preocupação foi se houve a aplicação 

15	 Já	nas	decisões	monocráticas,	foram	localizadas	5.090	documentos.
16	 Utilizamos	 o	 mesmo	 parâmetro	 de	 pesquisa	 no	 campo	 “Pesquisa	 por	 Campos	
Específicos”,	 no	 subcampo	 “Ementa/Indexação”,	 sendo	 que	 foram	 localizados	 158	
documentos,	ou	seja,	apenas	5	a	menos.	Considerando	a	pequena	diferença,	decidimos	usar	
o	campo	“Pesquisa	Livre”,	de	modo	a	contemplar	os	5	resultados	a	mais	que	não	continham,	
em	sua	ementa,	os	termos	buscados.
17	 As	 razões	 para	 o	 descarte	 foram	porque	 o	 acórdão	 tratou:	 (i)	 do	 uso	 irregular	 de	
recursos	e	não	da	prestação	de	contas,	(ii)	de	matéria	penal;	(iii)	de	contratações	públicas;	(iv)	
de	desvio	de	recursos	ou	enriquecimento	ilícito;	(v)	da	admissibilidade	(ou	não)	da	petição	
inicial	 de	 improbidade;	 (vi)	 conflito	 de	 competência;	 (vii)	 mandado	 de	 segurança;	 (viii)	
processo	administrativo	disciplinar	e	de	trânsito;	(ix)	de	medida	cautelar	de	indisponibilidade	
de	bens;	(x)	da		legitimidade	para	a	propositura;	(xi)	exclusivamente	de	conduta	do	art.	10;	
(xii)	de	tomada	de	contas	no	TCU;	(xiii)	de	desconto	de	ISS;	(xiv)	de	irregularidades	em	leilão	
de	bens	públicos;	(xv)	de	prescrição.	Também,	foram	descartados	os	casos	em	que	a	decisão	
de	segundo	grau	foi	anulada	e	os	autos	foram	devolvidos	à	origem.
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de cada uma das sanções em espécie e, em caso positivo, qual foi o tempo 
(suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar) ou o valor (multa). 

Algumas ressalvas à pesquisa são necessárias. A primeira ressalva é que 
nem sempre os acórdãos do STJ trazem todas as informações que pretendíamos 
coletar. Isto ocorreu principalmente em relação: ao valor envolvido, ao tempo 
de atraso, ao objeto da prestação de contas, qual foi a decisão do Tribunal de 
Contas quando mencionada, quais sanções foram aplicadas. Em outras palavras, 
considerando que a discussão no STJ é bastante limitada – em tese não é possível 
rediscutir matéria de fato, conforme a Súmula 7 – e que nem toda a matéria do 
acórdão de segundo grau é discutida (pode discutir apenas a dosimetria das 
sanções e não o juízo de improbidade, por exemplo), algumas questões podem 
ter sido discutidas nas instâncias inferiores, sem que tenham aparecido nos 
votos dos Ministros do STJ.

A segunda ressalva é que na maioria das vezes, mesmo quando a Súmula 7 não 
é utilizada ou mencionada, os Ministros reproduzem as decisões das instâncias 
inferiores – sentença e acórdão do Tribunal de origem – na parte que interessa 
ao caso, ou seja, não usam, necessariamente, suas palavras para fundamentar o 
caso. Desta maneira, e esta é a ressalva, pressupomos que a citação dos trechos 
indica concordância dos Ministros do STJ acerca da interpretação dada aos fatos 
pelas instâncias de primeiro e segundo graus. Caso contrário, eles reformariam a 
decisão, como, de fato, o fizeram em 14 oportunidades, como adiante veremos.

Apresentados os aspectos metodológicos do trabalho – havendo qualquer 
dúvida é possível entrar em contato com os autores por e-mail – passemos à 
apresentação e análise dos resultados. 

4. Apresentação e análise dos resultados

Antes de mais nada, é importante situar o leitor quanto ao modo como 
apresentaremos e analisaremos os resultados. Por conta do espaço, poucos 
serão os gráficos para apresentar os resultados quantitativos. Usaremos como 
referência para citar os casos o mesmo número do documento que foi gerado 
na pesquisa no site do STJ, sem excluir os números dos acórdãos descartados. 
Assim, a citação de partes das decisões dar-se-á da seguinte maneira (Caso X, 
f. Y). A página (f.) se refere à paginação do arquivo PDF gerado no download do 
acórdão18. Desta maneira, o leitor poderá, usando os exatos parâmetros de busca 
expostos no item anterior, ter acesso a todas as decisões aqui analisadas. Caso 

18	 Geralmente	 as	 decisões	 em	 formato	 PDF	 têm	 a	 seguinte	 estrutura:	 nas	 primeiras	
páginas	–	espécie	de	folha	de	rosto	–	estão	as	principais	informações	do	acórdão,	tais	como:	
ementa,	 número,	 estado	de	origem,	 recorrente,	 recorrido,	 resultado	final,	 turma,	 relator,	
julgadores	participantes	 e	 data	do	 julgamento.	Após,	 encontram-se	os	 votos,	 começando	
pelo	vencedor	e	seguido	pelo	vencido	quando	o	julgamento	ocorre	por	maioria.	
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queira fazer a pesquisa de um acórdão específico, poderá fazer a busca com o 
número do acórdão, informação disponível no Anexo 1 ao final deste trabalho.

Em um primeiro momento, apresentaremos alguns resultados relacionados 
aos aspectos formais. No segundo momento, serão apresentados os resultados 
e as respectivas análises qualititativas.

Então, iniciando pelos aspectos formais, os 64 acórdãos analisados estão 
compreendidos, quanto à data de julgamento, entre o período de 16 de março de 
2010 (mais antigo) e 09 de abril de 2019 (mais recente). Os casos são provenientes 
de 19 estados brasileiros diferentes, sendo que o Estado com mais casos foi o do 
Rio Grande do Norte (7 casos), seguido por Bahia, Minas Gerais e Piauí (6 casos, 
cada um)19. Quanto à Turma do STJ responsável pelo julgamento, a Segunda Turma 
teve 42 casos contra 22 da Primeira Turma. Já em relação ao Ministro Relator 
responsável, o Ministro Herman Benjamin foi o que mais teve julgamentos sobre 
o dever de prestar contas, com 9 casos20.

Quanto à parte recorrente, o Ministério Público Federal apareceu mais 
vezes: em 32 oportunidades. Foi seguido pelos agentes públicos, com 21 casos. 
As entidades e o Ministério Público Estadual apareceram em 5 vezes cada um. 
Em apenas 1 caso um agente equiparado foi recorrente (Caso 44, que envolvia o 
presidente de uma Associação). Quanto ao cargo ocupado pelo agente público, a 
maior parte dos casos envolveu Prefeitos (54 casos).

No tocante ao resultado do julgamento, a absoluta maioria foi por unanimidade 
(62 casos), com apenas 2 casos por maioria. Já em relação à manutenção ou não 
da decisão recorrida, em 14 casos, como dito anteriormente, houve algum tipo 
de alteração, seja em relação ao juízo de improbidade (se consistiu ou não em 
ato de improbidade), que ocorreu em 10 casos, seja em relação à alteração da 
dosimetria das sanções, que ocorreu em 4 casos. Dos 10 casos em que houve 
alteração do juízo de improbidade, em 7 a alteração foi para absolver o réu, ao 
passo que nos outros 3 foi para condená-lo. Por fim, na totalidade dos 64, em 35 a 
decisão final foi no sentido de que não houve ato de improbidade contra 27 casos 
nos quais entendeu-se haver21.  

19	 Apareceram	com	5	casos:	MA	e	SP.	Com	4	casos:	CE,	GO	e	PA.	Com	3	casos:	PB	e	PE.	
Com	2	casos:	AL,	DF,	TO.	Com	1	caso	apenas:	AP,	AM,	MS,	PR	e	SC.	Com	nenhum	caso:	AC,	ES,	
MT,	RJ,	RS,	RO,	RR	e	SE.
20	 Após	o	Ministro	Herman	Benjamin,	estão	os	Ministros	Humberto	Martins	e	Mauro	
Campbell	Marques,	 com	7	casos	cada.	Após,	os	Ministros	Napoleão	Nunes	Maia	e	Sérgio	
Kukina,	com	6	casos	cada.	A	Ministra	Assusete	Magalhães	teve	5,	os	Ministros	Og	Fernandes	
e	Regina	Helena	Costa	com	4	cada.	Com	3	casos:	Ministros	Cesar	Asfor	Rocha	e	Francisco	
Falcão.	 Com	2	 casos:	Ministros	Beneditos	Gonçalves,	 Castro	Meira	e	 Eliana	Calmon.	Com	
apenas	1	caso:	Ministros	Arnaldo	Esteves	Lima,	Gurgel	de	Faria,	Desembargadores	Marga	
Tessler	e	Olindo	Menezes.
21	 Em	dois	casos	isto	não	fica	claro	(Caso	26	e	120,	pois	são	muito	breves	e	só	discutiram	
a	possibilidade	de	ressarcimento,	mas	não	é	possível	compreender	se	houve	condenação	nas	
instâncias	ordinárias	ou	não).	
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Apresentados os principais aspectos formais, passemos à apresentação e 
análise dos resultados.

4.1. Ausência é diferente de atraso

Conforme explicado anteriormente, o inciso VI, do artigo 11, prevê que 
constitui ato de improbidade que viola os princípios da Administração Pública 
“deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo”. Duas interpretações 
seriam possíveis quanto ao verbo deixar: uma que admite a extensão aos casos 
de atraso (há um prazo para prestar contas e o agente não o cumpre) e outra que 
admite apenas aos casos de ausência (quando o agente nunca prestou contas). 
A interpretação que o STJ construiu é no sentido da segunda, ou seja, de que “o 
mero atraso na prestação de contas não configura, por si só, ato de improbidade 
administrativa, sendo necessário demonstrar na conduta omissiva do agente 
político a presença do elemento subjetivo.”22. Trata-se de uma frase recorrente 
em várias decisões.

Os números confirmam que, embora não consubstanciada em tese, este 
entendimento é aplicado na maior parte das vezes. Dos 64 casos, 39 trataram de 
atrasos e 21 de ausências23. Quanto à existência de ato de improbidade para cada 
uma destas condutas, tem-se os seguintes resultados.

Gráfico 1 – A existência de improbidade por tipo de conduta.24 (Fonte: elaboração própria).

22	 Caso	21,	f.	1.
23	 Em	um	(Caso	57),	isto	não	fica	claro.	E,	em	outro	(Caso	35),	não	se	aplica,	pois,	embora	
tenha	 tratado	do	art.	 11,	 inciso	VI,	 discutiu-se	 se	a	 irregularidade	das	 contas	poderia	 ser	
conduta	tipificada	neste	dispositivo.
24	 Em	dois	casos	envolvendo	ausência,	não	foi	possível	aferir	se	houve	ou	não	ato	de	
improbidade	(Casos	26	e	120).
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Observa-se, portanto, que na maior parte dos casos que envolviam atraso 
na prestação de contas, entendeu-se não haver ato de improbidade. Em sentido 
contrário, em relação aos casos que envolviam ausência de prestação de 
contas, em 18 entendeu-se haver improbidade. Apenas em 3 casos de ausência 
entendeu-se não haver improbidade. Os casos “desviantes” serão analisados nos 
itens seguintes.

Considerando que a preocupação central deste trabalho é de natureza 
qualitativa, ter acesso aos números não basta, isto é, não é suficiente saber que o 
STJ tem aplicado seu entendimento. O que nos parece mais importante é saber por 
que o STJ tem este entendimento. Em outras palavras, é imprescindível verificar 
a argumentação das decisões a fim de saber se elas são ou não consistentes.

4.2. A atipicidade do atraso na prestação de contas

Uma das características da pesquisa empírica de análise jurisprudencial 
é buscar a construção de categorias gerais – abstratas – que permitam reduzir 
a complexidade dos fenômenos observados25. Assim, a partir da leitura dos 
acórdãos do STJ, nosso objetivo foi localizar os principais argumentos utilizados 
pelos Ministros para entender por que não há dolo nos atrasos de prestação de 
contas e por que há dolo nas ausências.

Inicialmente, é importante fazer a seguinte ressalva: na maior parte das 
vezes não é fácil apreender nas decisões o que é a ratio decidendi – o argumento 
determinante – e o que é obiter dictum – argumentos secundários e dispensáveis 
–, o que, talvez, possa ser explicado pelas características do nosso sistema 
jurídico26. Assim, como se vê na tabela abaixo, acerca da ausência de dolo nos 

25	 Não	cabe	neste	trabalho	fazer	uma	explicação	profunda	sobre	a	chamada	Teorização	
Fundamentada	nos	Dados	(TFD),	criada	por	Barney	Glaser	e	Anselm	Strauss	na	década	de	60,	
e	que	consiste	em	um	dos	métodos	da	pesquisa	empírica	qualitativa.	Porém,	para	localizar	
o	 leitor,	 pode-se	 dizer	 que	 o	 processo	 de	 construção	 de	 categorias	 gerais	 (a	 codificação)	
consiste,	nas	palavras	de	Riccardo	Cappi,	em	uma	“operação	de	análise	através	da	qual	o(a)	
pesquisador(a)	 divide,	 conceitualiza	 e	 categoriza	 os	 dados	 empíricos	 que	 ele	 selecionou	
anteriormente	–	o	seu	corpus	empírico	–,	podendo	estabelecer,	por	sua	vez,	novas	relações,	
de	caráter	teórico,	entre	os	resultados	dessas	operações	analíticas”	(p.	405-	406).	O	objetivo	
deste	processo	de	codificação	é	construir	um	“mapa	conceitual	da	realidade	estudada:	com	
um	número	restrito	de	conceitos,	gera-se	uma	leitura	mais	abstrata,	possivelmente	aplicável	
a	 um	 número	maior	 de	 situações,	 passível	 de	 complementações	 ulteriores”	 (p.	 408).	 (A	
“teorização	fundamentada	nos	dados”:	um	método	possível	na	pesquisa	empírica	em	Direito.	
In:	MACHADO,	Maíra	Rocha	 (org).	Pesquisar	empiricamente	o	direito.	São	Paulo:	Rede	de	
Estudos	Empíricos	em	Direito,	2017).
26	 Como	adverte	Luís	Guilherme	Marinoni,	“A	razão	de	decidir,	numa	perspectiva,	é	a	
tese	jurídica	ou	a	interpretação	da	norma	consagrada	na	decisão.	De	modo	que	a	razão	de	
decidir	certamente	não	se	confunde	com	a	fundamentação,	mas	nela	se	encontra.	Ademais,	
a	fundamentação	não	só	pode	conter	várias	teses	jurídicas,	como	também	considerá-las	de	
modo	diferenciado,	 sem	dar	 igual	 atenção	a	 todas.	Além	disso,	 a	decisão,	 como	é	óbvio,	
não	possui	em	seu	conteúdo	apenas	teses	jurídicas,	mas	igualmente	abordagens	periféricas,	
irrelevantes	enquanto	vistas	como	necessárias	à	decisão	do	caso.	
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casos de atraso na prestação de contas, alguns casos aparecem em mais de uma 
argumentação.

Argumento Casos
Ausência de dolo 1, 15, 21, 28, 30, 37, 38, 46, 80, 96, 97, 100, 

107, 109, 115, 126, 146. 
Ausência de dano ao erário / valores aplicados 51, 54, 91, 97, 102, 125, 133.
Interpretação restritiva (tipicidade) 15, 21, 30, 68, 107, 108, 122, 125, 126, 127.
Contas aprovadas (ou ausência de 

irregularidade)

14, 56, 80, 107, 108, 109, 118, 123.

Houve justificativa 95.

Tabela 1 – Argumentos para ausência de dolo em casos de atraso. (Fonte: elaboração própria).

Sobre esses argumentos, algumas considerações devem ser feitas. 
Entendemos que as razões usadas pelas decisões – e confirmadas pelo STJ 
quando as reproduz nos votos e as mantém – são inconsistentes e contraditórias. 
Um dos argumentos frequentes é a necessidade de se dar interpretação restritiva 
ao inciso VI, do artigo 11, no tocante ao verbo “deixar”, que abrigaria apenas a 
conduta de ausência de prestação de contas e não o atraso. 

Conquanto nós concordemos com esta argumentação que prestigia 
o princípio da tipicidade nas ações de improbidade administrativa27 e, 
particularmente, quanto ao dever de prestar contas, entendemos que seu uso 
nem sempre é consistente. Ora, se a conduta de atrasar a prestação de contas 
não é abrigada no inciso VI, não haveria necessidade de investigar se houve dolo, 

É	preciso	sublinhar	que	a	ratio	decidendi	não	tem	correspondente	no	processo	civil	adotado	
no	Brasil,	pois	não	se	confunde	com	a	fundamentação	e	com	o	dispositivo.	A	ratio	decidendi,	
no	 common	 law,	 é	 extraída	 ou	 elaborada	 a	 partir	 dos	 elementos	 da	 decisão,	 isto	 é,	 da	
fundamentação,	 do	 dispositivo	 e	 do	 relatório.	 Assim,	 quando	 relacionada	 aos	 chamados	
requisitos	imprescindíveis	da	sentença,	ela	certamente	é	‘algo	a	mais’.	E	isso	simplesmente	
porque,	na	decisão	do	common	law,	não	se	tem	em	foco	somente	a	segurança	jurídica	das	
partes	–	e,	assim,	não	importa	apenas	a	coisa	julgada	material	–,	mas	também	a	segurança	
jurídica	dos	 jurisdicionados,	em	sua	globalidade.	Se	o	dispositivo	é	acobertado	pela	coisa	
julgada,	que	dá	segurança	à	parte,	é	a	ratio	decidendi	que,	com	o	sistema	do	stare	decisis,	
tem	força	obrigatória,	vinculando	a	magistratura	e	conferindo	segurança	aos	jurisdicionados.	
Não	há	como	esquecer	que	a	busca	da	definição	de	razões	de	decidir	ou	de	ratio	decidendi	
parte	da	necessidade	de	se	evidenciar	a	porção	do	precedente	que	tem	efeito	vinculante,	
obrigando	os	juízes	a	respeitá-lo	nos	julgamentos	posteriores.	No	common	law,	há	acordo	
em	que	a	única	parte	do	precedente	que	possui	tal	efeito	é	a	ratio	decidendi.”	(Precedentes	
obrigatórios.	2ª	rev.	atual.	São	Paulo:	Revista	dos	Tribunais,	2011,	p.	222).
27	 A	 aplicação	 da	 tipicidade	 nas	 ações	 de	 improbidade	 é	 assunto	 controverso.	 Em	
sentido	favorável,	conferir	Marcelo	Harger	(A	utilização	de	conceitos	de	direito	criminal	para	
a	interpretação	da	lei	de	improbidade.	Revista	Interesse	Público,	Belo	Horizonte,	nº	61,	mai/
jun	 2010)	 e	 Fernando	 Capez	 (Improbidade	 Administrativa:	 limites	 constitucionais.	 2ª	 ed.	
São	Paulo:	Saraiva,	2015,	p.	281).	Em	sentido	contrário,	conferir	Emerson	Garcia	e	Rogério	
Pacheco	Alves	(Improbidade	Administrativa.	9ª	ed.	São	Paulo:	Saraiva,	2017,	p.	367.)
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se houve dano ao erário, se houve justificativa para o atraso, se as contas foram 
aprovadas, se houve malversação dos recursos etc. Para ilustrar, observa-se a 
argumentação do Caso 125:

Como se percebe, a conduta que se increpa como ímproba 
consiste em “deixar de prestar contas quando esteja 
obrigado a fazê-lo”, caso em que se exige a presença 
do dolo, ou seja, a manifesta ausência de prestação 
de contas, e não o mero atraso. Observa-se que não 
se atribui ao ex-Prefeito “retardar ou deixar de praticar, 
indevidamente, ato de ofício”, como previsto do inciso II. 
Distingue a rigorosa Lei de Improbidade Administrativa 
a conduta de quem deixa de prestar conta da falta 
que é atribuída ao recorrente, resumida na completa 
omissão no cumprimento do dever de prestar contas. 
Mesmo transcrevendo o dispositivo legal supra, decidiu 
o acórdão recorrido, pelo se voto condutor: ... reside o 
cerne da demanda no fato do atraso injustificado de mais 
de nove anos na prestação de contas referente ao Convênio 
nº 9.1653/98...” (e-STJ fl. 245)

Com efeito, inicial poderia ser rejeitada ab initio. Deveras, 
está demonstrado que já houvera prestado contas no 
momento em que o Ministério Público Federal ajuizou a 
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa.28 

Um pouco à frente, contudo, o voto acrescenta:

Além disso, para que houvesse condenação, o dolo e a má-
fé deveriam estar nitidamente caracterizados nos autos, 
o que não ocorreu na hipótese. Consoante destacado no 
aresto recorrido, o convênio firmado pelo município foi 
alvo de uma Tomada de Contas Especial Simplificada, 
não se tendo notícia de que as contas foram julgadas 
irregulares, existindo inclusive a informação de que não 
houve dano ao erário e que o ente público permaneceu 
celebrando convênios.29

28	 Caso	125,	f.	7,	itálico	original	e	negrito	nosso.
29	 Caso	125,	f.	8.
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O mesmo ocorreu nos Casos 15, 30, 107, 108, 125, 126 e 127. Como o voto tinha 
indicado na primeira parte reproduzida, se não há a subsunção do fato (atraso) à 
norma (ausência), ou seja, se não há fato típico, sequer seria necessário perquirir 
sobre o que foi colocado na segunda parte da citação, ou seja, de que não 
houve dolo ou ausência de irregularidade nas contas. Para a argumentação ser 
coerente, a ação sequer deveria passar pelo juízo de admissibilidade (art. 17, § 8º, 
LIA), tal qual ocorreu nos Casos 68 e 122, resolvida apenas com o argumento da 
tipicidade.

Ainda, observa-se que o dano ao erário, usado em muitos casos como um 
argumento para concluir pela ausência de improbidade quando há atraso na 
prestação de contas – por exemplo: “(...) com a apresentação das contas não 
houve prejuízo ao erário decorrente de má aplicação dos recursos federais no 
objeto do citado convênio, inexistindo, portanto, lesão aos cofres públicos”30 –, 
contradiz o disposto no art. 21, I, LIA. E saber se os valores foram ou não aplicados 
parece não integrar o dever de prestar contas. 

Pode ser que os argumentos acrescentados possam ser apenas obiter 
dictum, ou seja, reforços argumentativos e dispensáveis à solução do caso. 
Contudo, considerando que em outros casos estes argumentos de reforço 
ocuparam a posição de argumentos principais para se entender que o dolo estava 
ausente, surge a incerteza em saber se caso houvesse dolo (em atrasar), dano ao 
erário, ou irregularidade nas contas, haveria condenação por ato de improbidade 
por violação ao disposto no art. 11, inciso VI, LIA. A dúvida é relevante na medida 
em que, como trataremos no item 4.4, a regularidade (ou aprovação) das contas 
apresentadas é um critério de destaque nessas ações que envolvem prestação 
de contas.

4.3. Os casos desviantes do atraso na prestação de contas

Como o Gráfico 1 ilustrou, dentre os casos de atraso, em 8 entendeu-se 
haver ato de improbidade. São os chamados casos desviantes, já que, conforme 
entendimento do próprio STJ anteriormente reproduzido, o mero atraso não 
constitui ato de improbidade. O que levou, então, ao entendimento contrário?

A pesquisa encontrou três fundamentos para que o atraso na prestação 
de contas configurasse improbidade: (i) a prestação de contas se deu após a 
propositura da ação judicial (Casos 4, 7 e 117); (ii) ausência de justificativa para o 
atraso (Casos 52, 81 e 88); (iii) contas irregulares (Caso 7, 52, 53 e 55).

Quanto a eles, breves comentários. O primeiro fundamento nos parece 
razoável, considerando que a prestação de contas somente após a propositura 

30	 Caso	51,	f.	6.
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da ação de improbidade faz com que o atraso se aproxime de ausência. No 
entanto, há de se destacar que o STJ admitiu, no Caso 133 (citado adiante, na 
nota de rodapé 44) a prestação de contas na própria ação judicial.

Por sua vez, o segundo fundamento – ausência de justificativa – nos parece 
incoerente, haja vista a justificativa para o atraso não ter sido considerada 
relevante na maior parte dos casos que entenderam não haver improbidade. 
Como a Tabela 1 demonstrou, apenas o Caso 95 discutiu a justificativa para o 
atraso. Portanto, não parece que seja possível exigir justificativa para o atraso 
em alguns casos e em outros não. Voltando ao argumento da tipicidade, se a 
conduta não é típica, sequer seria necessário analisar a justificativa (ou ausência 
dela) do agente público. 

Por fim, quanto ao argumento das contas irregulares, será objeto do próximo 
item. 

4.4. O peso das decisões de controle de contas

Como os itens anteriores destacaram, em muitos casos as decisões de 
controle de contas – proferidas pelos Tribunais de Contas (União, Estados ou 
Municípios) ou pelos órgãos que repassaram recursos em função de contratos 
ou convênios – relevante para a condenação ou não por ato de improbidade 
administrativa. Os resultados dos 22 casos em que alguma decisão sobre a 
prestação de contas foi citada podem ser ilustrados no seguinte gráfico.

Gráfico 2 – A existência de dolo nos casos de atraso na prestação de contas que mencionam 

decisão de controle de contas. (Fonte: elaboração própria).

Nota-se que em todos os casos em que houve a aprovação das contas 
prestadas (ou aprovação parcial), ainda que com atraso, entendeu-se não haver 
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ato de improbidade. Já nos 6 casos em que a decisão do controle de contas foi 
pela reprovação, em 4 entendeu-se haver ato de improbidade e em 2 casos não. 

Assim, no Caso 07, a conclusão do TCU de que não havia “nexo de causalidade 
entre os débitos evidenciados no demonstrativo bancário e os pagamentos 
realizados à conta do convênio”31, foi fator decisivo para que concluísse pela 
improbidade, uma vez que “para elidir a omissão injustificada da prestação, 
apresentou documentação inidônea para persuadir o órgão fiscalizador a 
considerar regularmente aplicados os recursos, transgredindo os princípios 
basilares da administração pública (...)”32.

Percebe-se que a irregularidade na prestação de contas acaba sendo 
sinônimo de atraso de prestação de contas:

Acrescento, ainda, que a documentação acostada em fls. 
635/356 reforça a reprovação da prestação de contas pelo 
Ministério do Turismo. 

Logo, não há se falar em atraso na prestação de contas, 
mas, sim, em descumprimento, por parte do convenente, 
das cláusulas contidas no convênio já mencionado, 
conforme veremos adiante.33

Porém, nas duas oportunidades (Casos 21 e 46) em que a despeito da 
irregularidade das contas entendeu-se não haver improbidade, as decisões 
foram bastante claras em diferenciar atraso de irregularidade e que nenhuma 
das duas condutas estaria abrangida pelo inciso VI, do art. 11, da LIA.

Ressalte-se que não se está afastando o cometimento 
de tais irregularidades, que ocorreram, sim, e estão 
comprovadas nos relatórios constantes nos autos do 
FNDE e do acordão do TCU acostado aos autos, podendo 
ser capituladas até como crimes, na esfera penal, ante a 
independência das instâncias penal, civil e administrativa. 
Todavia, na esfera administrativa, não se pode enquadrar 
como ato de improbidade administrativa, quando não há 
a comprovação do elemento subjetivo necessário para 
formação desse tipo administrativo.34

31	 Caso	07,	f.	6.
32	 Caso	07,	f.	6	–	7.
33	 Caso	53,	f.	6,	grifo	nosso.
34	 Caso,	46,	f.	3,	grifo	nosso.
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Sendo assim, é possível afirmar que a regularidade da prestação de contas 
tem sido fator relevante para fazer o juízo de improbidade nos casos de atraso 
na prestação de contas, mas não necessariamente determinante. Novamente, 
verifica-se aqui insegurança jurídica.

Entendemos que se o STJ construiu ao longo do tempo uma jurisprudência 
que diferencia a conduta “ausência” da conduta “atraso”, o mesmo deve se dar 
em relação à “irregularidade” das contas apresentadas. Em outras palavras, 
atraso, ausência e irregularidade são diferentes e, portanto, a irregularidade na 
prestação das contas não deveria caber no inciso VI, do art. 11, da LIA.

4.5. O dolo decorrente da ausência: presunções e inconsistências
 
Se os itens anteriores mostraram quão incerto é saber se é necessário 

investigar o dolo no atraso em prestação de contas, a situação de ausência é 
diferente. Neste caso, considerando que a conduta é típica, saber se houve dolo 
na omissão da prestação de contas é essencial. Os argumentos encontrados 
para se entender que houve dolo podem ser resumidos na seguinte tabela. 

Argumento Casos
Intenção 20, 41, 78.
A ação por si só 70, 99, 144.
Dano ao erário / Não comprovação da 

aplicação dos valores

13,27, 44, 49, 112.

Houve notificação 36, 65, 106, 112.
Ausência de justificativa 27, 65.
Contas reprovadas (ou irregulares) 65.
Ter conhecimento 13, 86, 93, 106.

Tabela 2 – Argumentos para presença de dolo em casos de ausência. (Fonte: elaboração própria).

Infelizmente, porém, não é possível entender, pelas decisões encontradas, 
quais fatores levam o julgador a entender que houve dolo. O que encontramos 
são presunções relacionadas à intenção do agente – “entendo que restou 
devidamente configurada a conduta ímproba praticada pela agravante, 
consistente na deliberada recusa ao cumprimento do dever de prestar contas”35 – 
ou seu conhecimento da ilicitude – “não tem como se afastar a improbidade do ato 
unicamente pela alegação de ausência de má-fé, pois o dolo resta demonstrado 
a partir do momento em que o gestor, sabendo do dever que lhe fora conferido, 

35	 Caso	41,	f.	12.
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deixa de prestar contas”36. É verdade que essas presunções são comuns não 
apenas na hipótese de ausência de prestação de contas, mas em outros temas 
da improbidade administrativa.

Em alguns casos, encontra-se a afirmação de que “não se pode aceitar 
que prefeitos não saibam da ilicitude da não prestação de contas. Trata-se de 
conhecimento mínimo que todo e qualquer gestor público deve ter.”37. Sobre este 
tipo de argumento, além da crítica possível em função de sua conotação elitista, 
sobretudo quando se pensa na diversidade educacional e econômica do país38, 
o argumento do “conhecimento mínimo” nos parece frágil na medida em que ele 
também poderia ser aplicado aos casos de atraso – afinal, é de conhecimento 
mínimo geral (inclusive dos gestores) que as contas devem ser prestadas dentro 
dos prazos legais. 

Em outras situações observamos que as presunções dão lugar a afirmações 
diretas – mais sinceras, talvez – no sentido de que a prática do ato, por si só, 
constitui ato de improbidade administrativa. Como uma decisão afirmou, 
“quanto à ausência da prestação de contas, firmou-se no sentido de que tal ato 
considerado, em princípio, independe da ocorrência de dano ou lesão ao erário 
público e não se trata de um tipo que exija resultado.”39. Em outra decisão se 
afirmou:

A bem de ver, como bem pontuou o magistrado singular, 
o ato de improbidade administrativa que atenta contra os 
princípios da administração pública “se exaure na atuação 
omissiva do gestor público em deixar de prestar contas 
no prazo e na forma disciplinados em lei, apresentando-
se como ação de natureza formal, a qual se integraliza a 
despeito de qualquer resultado futuro” (cf. fl. 317, vol. II).40

Novamente a contraposição ao argumento usado para se entender que não 
há dolo no atraso da prestação de contas revela a inconsistência do argumento 

36	 Caso	86,	f.	5.
37	 Caso	93,	f.	2.
38	 Como	afirma	Fernando	Neisser:	“O	tema	[das	presunções	de	conhecimento]	torna-se	
ainda	mais	sensível	quando	a	pessoa	envolvida	é	agente	político,	eleito	pelo	voto	popular	
ou	nomeado	em	cargo	para	o	qual	não	se	exija	formação	técnica	específica.	O	argumento	
moral	 segundo	o	qual	há	uma	obrigação	de	 todo	aquele	que	busca	um	cargo	público,	de	
obter	conhecimento	técnico	de	gestão,	é	não	apenas	limitado	ao	próprio	campo	da	moral,	
como	permite	entrever	uma	visão	elitista	sobre	o	exercício	do	poder	político.	(Dolo	e	culpa	
na	corrupção	política:	improbidade	e	imputação	subjetiva.	Belo	Horizonte:	Fórum,	2019,	p.	
263).	
39	 Caso	144,	f.	6.
40	 Caso	70,	f.	6,	grifo	nosso.
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exposto acima. Isto porque no Caso 1, que tratou de atraso na prestação de 
contas, o STJ reformou decisão condenatória de segundo grau que tinha 
usado este argumento – de que o ato se exaure na atuação omissiva do gestor 
público –, pois isto equivaleria à responsabilização objetiva41. Logo, parece que 
a responsabilização objetiva é admissível na ausência de prestação de contas, 
mas não no atraso, sem que se tenha uma explicação razoável para isto. Parece-
nos que para manter a coerência, ou se admite este tipo de argumento tanto nos 
casos de ausência e de atraso, ou em nenhum dos dois.

Em verdade, uma das hipóteses que pode explicar esta incoerência nas 
decisões de improbidade é a criação do “dolo genérico”42, que, conquanto 
aumento o alcance punitivo, em nada contribui para se decidir se uma conduta é 
ou não ímproba. O que se observa é um déficit argumentativo ou, conforme José 
Rodrigo Rodriguez, uma verdadeira “zona de autarquia”43. 

O Caso 41 – um dos poucos nos quais houve votação não unânime – revela 
como a existência deste dolo genérico pode ser um quid pro quo. Enquanto o 
voto vencido, do Relator originário, Ministro Napoleão Nunes Maia, reformava a 
decisão de segundo grau, pois esta teria condenado o agente público sem que 
houvesse dolo genérico – “caráter malsão ou a desonestidade em prestar contas, 
até mesmo para esconder algum outro ilícito, como por exemplo, um desvio de 

41	 “A	propósito,	está	consignado	no	acórdão	recorrido	que	a	subsunção	da	conduta	ao	
art.	11	da	Lei	8.429/92	-	ofensa	aos	princípios	da	Administração	Pública	-	ocorreu	a	partir	da	
mera	atuação	omissiva	do	gestor	público,	ou	seja,	houve	a	responsabilização	objetiva	do	ex-
prefeito	a	partir	da	constatação	de	que	a	apresentação	das	contas	se	deu	a	destempo.”	(Caso	
1,	f.	7).	
42	 O	 conceito	 de	 dolo	 genérico	 não	 é	 tão	 preciso.	 Apenas	 como	 exemplo,	 cita-se	 o	
seguinte	 trecho	 de	 decisão	 do	 STJ,	 na	 qual	 o	Ministro	 Relator	Mauro	 Campbell	Marques	
afirmou:	“Cumpre	destacar,	ainda,	que	o	dolo	que	se	exige	para	a	configuração	de	improbidade	
administrativa	é	a	simples	vontade	consciente	de	aderir	à	conduta,	produzindo	os	resultados	
vedados	pela	norma	 jurídica	–	ou,	ainda,	a	simples	anuência	aos	resultados	contrários	ao	
Direito	quando	o	agente	público	ou	privado	deveria	saber	que	a	conduta	praticada	a	eles	
levaria	–,	sendo	despiciendo	perquirir	acerca	de	finalidades	específicas.”	(BRASIL,	STJ,	2015a).	
Segundo	tese	construída	no	STJ,	“9)	O	ato	de	improbidade	administrativa	previsto	no	art.	11	
da	 Lei	 n.	 8.429/92	não	 requer	 a	 demonstração	de	 dano	 ao	 erário	 ou	 de	 enriquecimento	
ilícito,	mas	 exige	 a	 demonstração	 de	 dolo,	 o	 qual,	 contudo,	 não	 necessita	 ser	 específico,	
sendo	suficiente	o	dolo	genérico.”	(BRASIL,	STJ,	2015	b).
43	 “Denomino	zona	de	autarquia	o	espaço	institucional	em	que	as	decisões	não	estão	
fundadas	em	um	padrão	de	racionalidade	qualquer,	ou	seja,	em	que	as	decisões	são	tomadas	
sem	fundamentação.	Uma	observação	importante:	será	rara	a	ocasião	em	que	os	organismos	
de	poder	afirmem	simplesmente	 ‘Decido	assim	porque	eu	quero’	ou	 ‘Decido	desta	 forma	
porque	é	a	melhor	coisa	a	se	fazer’.	É	de	se	esperar	que	esteja	presente	alguma	forma	de	
falsa	 fundamentação	 cujo	objetivo	 seja	 conferir	 aparência	 racional	 a	decisões	puramente	
arbitrárias.
Uma	zona	de	autarquia,	portanto,	existe	na	ausência	de	fundamentação,	ou	seja,	de	uma	
justificação	em	que	a	autoridade	levanta	pretensões	de	validade	fundadas	em	normas	jurídicas,	
as	quais,	quando	necessário,	podem	ser	sustentadas	sem	contradição.”	(RODRIGUEZ,	José	
Rodrigo.	Como	decidem	as	cortes?	Para	uma	crítica	do	direito	(brasileiro).	Rio	de	Janeiro:	Ed.	
FGV,	2013,	p.	69	–	70.)
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verba”44 – o voto vencedor, do Ministro Sérgio Kukina, em apenas uma lauda, se 
limitou a afirmar que houve dolo genérico45. Porém, nenhum dos dois se propõe 
sequer a narrar os fatos do caso. Simplesmente um diz que houve dolo genérico 
e o outro diz que não.46 

Chamou a atenção que um suposto dano ao erário foi usado como argumento 
para constituir ato de improbidade nos casos de ausência de prestação de contas 
e, consequentemente, a condenação do agente público ao ressarcimento. O voto 
do Ministro Herman Benjamin, no Caso 27, é bastante ilustrativo quanto a isto. 
Segundo ele, se não há demonstração da aplicação dos valores, conclui-se que 
houve malversação dos recursos. Em suas palavras, 

é necessário pôr um fim ao costume de que o ato ímprobo 
de omissão na prestação de contas é algo secundário, 
ensejando a condenação de penalidades mais brandas, 
devendo ser a condenação de ressarcimento ao erário 
sempre aplicada nesses casos.47

Trata-se de mais uma presunção bastante discutível quando se pensa nos 
pressupostos da responsabilidade civil.   

Nem tudo, porém, deve ser criticado. Nossa pesquisa apontou que alguns 
casos, de fato, localizaram evidências de dolo. Isto ocorreu sobretudo nos casos 
em que houve a notificação do agente público para que prestasse as contas, 
mas, a despeito disso, ele não atendeu ao aviso (Casos 36, 65, 106 e 112). Nesses 
casos, a intenção em deixar de prestar contas se torna evidente, já que está 
comprovado que o agente sabia do dever. 

5. Considerações Finais

A atividade jurisdicional existe em permanente construção. Observou-se, 
nesta breve pesquisa, que o assunto, mesmo que fundado em legislação madura 

44	 Caso	41,	f.	8.
45	 Caso	41,	f.	12.
46	 A	ausência	do	dolo	genérico,	aliás,	é	a	única	explicação	dada	para	os	casos	desviantes	
(Casos	128,	133	e	142),	ou	seja,	nos	casos	em	que	houve	ausência	de	prestação	de	contas,	mas	
entendeu-se	não	constituir	ato	de	improbidade.	Fenômeno	similar	ao	Caso	41	ocorreu	entre	
os	Casos	133	e	144.	O	Caso	133,	em	embargos	de	declaração,	reformou	a	decisão	monocrática	
da	Ministra	Eliana	Calmon	no	Caso	144,	que	havia	 reformado	a	decisão	de	segundo	grau	
para	entender	pelo	ato	de	 improbidade.	Reestabelecendo	o	acórdão	da	 instância	 inferior,	
no	 Caso	 133	 entendeu-se	 que	 a	 prestação	 de	 contas	 ocorrera	 na	 própria	 ação	 judicial	 e	
que	“a	verba	recebida	em	decorrência	do	Convênio	n.	039/90	foi	efetivamente	utilizada	na	
melhoria	da	saúde	do	Município	de	Ruylândia	e	não	houve	apropriação	do	dinheiro	público	
ou	enriquecimento	ilícito	por	parte	do	administrador.”	(Caso	133,	f.	8).	
47	 Caso	27,	f.	8.
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(a LIA é de 1992, tem 27 anos), ainda carrega incertezas na aplicação da norma 
pelas cortes. 

Não é incomum tal incerteza, contudo. Suspeita-se que o comportamento, 
às vezes líquido e que depende da argumentação (a retórica) do intérprete, repete-
se em todos os tribunais e juízos monocráticos. O estudo empírico é fundamental 
para a uniformização da orientação jurisprudencial. 

A segurança jurídica é requerida para o exercício de funções públicas pelos 
agentes eleitos. Não podem eles ser surpreendidos por alterações interpretativas 
ou depender da “sorte” no momento da distribuição de recursos. É necessária 
a observância à estabilidade interpretativa da norma para gerar ambientes de 
certeza. 

Este trabalho trouxe apenas uma pequena preocupação sobre um dispositivo 
da LIA. Há muitos, ainda. A estabilidade é trabalho contínuo e árduo e que deve 
ser preocupação do Judiciário e da academia. 
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7. Anexo 1: tabela dos acórdãos

Número Tipo de recurso Número do recurso
1 AgInt no Resp 1.784.979
4 AgInt no AResp 1.327.393
7 Resp 1.552.568
13 REsp 1.737.648
14 AgRg no Resp 1.424.187
15 AgInt no Resp 1.518.133
17 AgInt no Aresp 1.200.672
20 AgInt no Resp 1.538.079
21 AgInt no Aresp 1.143.533
26 AgInt no Resp 1.419.060
27 REsp 1.693.637
28 AgInt no Aresp 650.240
30 AgInt no Aresp 953.949
35 AgInt no Resp 80.466
36 REsp 1.719.038
37 AgRg no AREsp 807.408
38 AgInt no Resp 1.474.377
41 AREsp 282.630
44 AgInt no Resp 1.585.575
46 AgInt no Resp 1.645.050
49 AgInt no Aresp 297.450
51 REsp 1.655.359
52 AgInt no Resp 1.576.653
53 AgInt no AREsp 848.737
54 AgInt no Resp 1.504.147
55 AgInt no Resp 1.441.459
56 AgInt no Resp 1.583.371
57 AgInt no Aresp 360.238
65 AgRg no Resp 1.458.216
68 AgInt no Aresp 893.307
70 AgInt no Aresp 876.248
78 REsp 1.582.014
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80 AgRg no AREsp 522.831
81 AgRg no Resp 1.535.688
86 AgRg no AREsp 774.767
88 REsp 1.315.694
91 AgRg no Resp 1.420.875
93 AgRg no Resp 1.411.699
95 REsp 1.161.215
96 AgRg no Resp 1.357.902
97 AgRg no Resp 1.223.106
99 Resp 1.416.406

100 AgRg no AREsp 526.507
102 AgRg no AREsp 488.007
106 AgRg no AREsp 352.578
107 REsp 1.306.756
108 AgRg no REsp 1.295.240
109 AgRg no Resp 1.382.436
112 AgRg no AREsp 134.746
115 Resp 1.304.214
117 REsp 853.657
118 AgRg no Resp 1.287.027
120 AgRg no Resp 1.314.139
122 REsp 1.307.925
123 REsp 1.293.330
125 REsp 1.265.964
126 AgRg no Resp 1.303.193
127 AgRg no Resp 1.297.870
128 AgRg no AREsp 9.439
129 REsp 1.277.440
133 EDcl no REsp 852.671
142 REsp 1.140.544
144 REsp 852.671
146 REsp 1.067.326
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A RETROATIVIDADE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NAS AÇÕES 
QUE VISAM A APURAÇÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral1

Emanuelli Frances Carboni2

Resumo

O presente trabalho tem por objetivo a análise da possibilidade de 
retroação da prescrição intercorrente, instituto previsto pela Lei nº 14.230 de 
2021, que alterou a Lei nº 8.429 de 1992, às demandas que buscam apurar atos 
de improbidade administrativa já em curso quando da publicação da norma. O 
estudo apresentado leva em conta conceitos doutrinários e entendimentos 
jurisprudenciais já aplicados a casos análogos, construindo, assim, o raciocínio 
jurídico que leva à conclusão. 

Palavras-chave

Direito sancionador, retroatividade, lei mais benéfica, improbidade 
administrativa, prescrição intercorrente.

1. Introdução

O artigo 37, caput, da Constituição Federal prevê que a administração pública 
direta e indireta de quaisquer dos poderes do estado deve respeitar, entre outros 
princípios, a moralidade, que norteia a atuação dos agentes públicos dentro de 
padrões éticos de honestidade e probidade.

Para garantir a aplicação desse importante princípio, o §4º da mencionada 
disposição constitucional prevê sanções para os atos de improbidade 
administrativa, como a suspensão dos direitos políticos, a perda da função 
pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo 
da ação penal cabível.

1	 Mestre	pela	Faculdade	Estadual	de	Direito	do	Norte	Pioneiro	(FUNDINOP).	Professor	
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Pós-graduada	 em	Direito	 Processual	 Civil	 pela	 Universidade	 Anhanguera	 -	 UNIDERP.	 Pós-
graduanda	em	Direito	Eleitoral	pela	Universidade	Anhanguera	-	UNIDERP.	Servidora	Pública	
do	TRE-PR.
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A Lei nº 8.429 de 1992, denominada Lei de Improbidade Administrativa 
– LIA, regulamentou o artigo 37, §4º, da Constituição Federal, de modo a 
instrumentalizar as ações que visam apurar atos de improbidade administrativas, 
com o objetivo de coibir a prática de atos ímprobos, por meio do poder punitivo 
estatal, protegendo, assim, o interesse público primário.

Sem vacatio legis, a Lei nº 14.230 de 2021, alterou a Lei nº 8.429 de 1992, e 
entrou em vigor na data de sua publicação, ou seja, em 26 de outubro de 2021.

Não é hipérbole dizer que as sensíveis alterações nos aspectos materiais 
e processuais introduziram no ordenamento jurídico um novo sistema de 
responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

O procedimento administrativo e o processo judicial para apuração e 
punição da improbidade administrativa foram consideravelmente alterados, de 
modo que a nova lei passou a prever diversas regras processuais, inclusive com 
garantias aos demandados. 

Entre as novas regras, a Lei nº 14.230 de 2021 introduziu o instituto da 
prescrição intercorrente, que antes não era aplicado a ações desta espécie, em 
decorrência da omissão legal e do entendimento jurisprudencial.

O debate se encontra em matéria de direito intertemporal, quanto à 
retroatividade desse instituto aos feitos já em andamento quando da publicação 
da lei, eis que a própria Lei nº 14.230 de 2021, em seu artigo 1º, §4º, estabelece o 
caráter sancionador da norma.

2. Direito Sancionador e Princípio da Retroatividade da 
Lei Penal Mais Benéfica

A harmonia social depende da regulação do estado, que tem o poder 
absoluto de limitar as liberdades individuais em prol do interesse público.

No âmbito dessas limitações, encontra-se o jus puniendi estatal, 
compreendido como o poder e o dever do estado de aplicar punições aos 
particulares pelo descumprimento de normas estruturais da sociedade.

A partir desse poder estatal, tem-se o direito penal, que é a manifestação 
mais evidente do jus puniendi.

Com o fim de evitar o exercício arbitrário e ilegítimo do poder, essa atividade 
repressora do estado, consubstanciada no direito penal e no processo penal, 
encontra restrições em diversas garantias constitucionais, implementadas a 
partir de tratados de direitos humanos. 

Muito se discute sobre a possibilidade de aplicação desses mesmos 
princípios aos processos sancionatórios de cunho administrativo, já que o 
direito punitivo administrativo é uma forma mais branda de exteriorização do jus 
puniendi estatal.
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A doutrina reconhece a similitude envolvendo direito penal e o direito 
administrativo sancionador:

Essa crise de identidade é reforçada pelo crescimento 
vertiginoso de outro sistema bastante semelhante: o 
Direito Administrativo Sancionador. Em princípio, este 
último sistema se distinguiria do Direito Penal por lidar 
com categorias estranhas a ele — ilícitos de menor 
gravidade para os quais não seria necessária a imposição 
da pena privativa de liberdade. Porém, como visto, o 
próprio Direito Penal tem lidado principalmente com 
ilícitos de menor gravidade, para os quais se aplicam 
penas diversas das privativas de liberdade (nesse sentido, 
é bastante simbólico que a mera posse de drogas, punida 
no máximo com prestação de serviços à comunidade, seja 
considerada crime). Ora, a existência de dois (ou mais) 
sistemas normativos, que contam com procedimentos 
completamente diversos, tratando, quase sempre, do 
mesmo objeto, indica superposição de funções e constitui 
fortíssimo indício de grave ineficiência do sistema jurídico 
como um todo. (MOREIRA, 2014, p.1).

A jurisprudência é majoritária no sentido de que o direito administrativo 
sancionador exige diálogo com o regime jurídico aplicável ao direito penal, eis que 
ambos possuem a mesma consequência jurídica: punição ao sujeito de direito 
que violou normas destinadas à proteção de bens jurídicos mais relevantes ao 
estado social.

Especificamente em relação à ação que visa apurar os atos de improbidade 
administrativa, não há dúvidas que se enquadra no âmbito do direito administrativo 
sancionador, sendo esse o entendimento doutrinário e jurisprudencial.

Fabio Medina Osório assevera que:

as sanções previstas aos atos ímprobos, desde o art. 37, § 
4º, da Carta Magna, passando pelo rol da Lei 8.429/92, estão 
disciplinadas diretamente pelo Direito Administrativo, 
operacionalizando-se pelo Direito Processual Público que 
cuida da respectiva ação judicial. Afirmado o caráter não 
penal dessas sanções pelo juízo negativista, há que se 
reconhecer também o caráter não civil, não trabalhista, 
não empresarial, não ambiental etc. O juízo negativo 
perpassa todos os ramos jurídicos, até o ponto em que se 
haveria de indagar: estaríamos diante de um novo ramo 
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do Direito Público, ao contemplarmos a Lei 8.429/92? 
Claramente, a resposta contundente há de ser de rechaço 
a essa cogitação. E isto porque, sem dúvida alguma, essa 
legislação federal cuida da responsabilidade central de 
agentes públicos – incluídos aqui os agentes políticos 
–, numa perspectiva de uma espécie de Código Geral de 
Conduta, catalogando comportamentos proibidos e suas 
respectivas sanções. Os dispositivos que estabelecem os 
elementos normativos dos modelos de condutas proibidas 
estão vazados no plano material do Direito Administrativo, 
ninguém ousaria duvidar. Na parte tocante às sanções, 
tais dispositivos seguem, há de seguir, ao menos, a mesma 
lógica, inserindo-se no patamar do Direito Administrativo. 
E a parte do Direito Administrativo que cuida de tipificação 
de condutas ilícitas e de sanções é, precisamente, o 
chamado Direito Administrativo Sancionador. Não se há 
de olvidar que a inserção da legislação federal no campo 
administrativista se dá em razão de seu próprio objeto, 
a saber, o foco na normativa da sanção pública, em sua 
vertente sancionatória. (OSÓRIO, 2006, p. 176-177).

Ao julgar a Reclamação nº 41.557, em 14/12/2020, o Supremo Tribunal Federal 
entendeu que:

a ação civil de improbidade administrativa trata de 
um procedimento que pertence ao chamado direito 
administrativo sancionador, que, por sua vez, se aproxima 
muito do direito penal e deve ser compreendido como uma 
extensão do jus puniendi estatal e do sistema criminal.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

I. DIREITO SANCIONADOR. AGRAVO INTERNO EM RESP. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. IMPUTAÇÃO PELOS ARTS. 10 E 11 DA LEI 
8.429/1992 (DANO AO ERÁRIO E OFENSA A PRINCÍPIOS 
NUCLEARES ADMINISTRATIVOS). II. ACUSAÇÃO A EX-
REITOR DA UNIFESP PELA SUPOSTA PRÁTICA DE 
CONDUTA ÍMPROBA EM AQUISIÇÃO DE APARELHOS 
DE INFORMÁTICA NO VALOR DE R$ 24.567,01, COM 
RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE. 
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III. AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, POR NÃO DETECTAREM 
A JUSTA CAUSA, FORAM UNÂNIMES EM PROCLAMAR 
O TRANCAMENTO DA LIDE, COM FOCO NO ART. 17, § 8o. 
DA LIA. PRETENSÃO DO PARQUET FEDERAL DE QUE A 
AÇÃO PROSSIGA EM SEUS ULTERIORES TERMOS. IV. AS 
ACUSAÇÕES NÃO ULTRAPASSAM O CAMPO DE MERAS 
IRREGULARIDADES, NÃO SE ALÇANDO AO PLANO DOS 
ATOS ÍMPROBOS, O QUE PODE SER CONSTATADO LOGO NO 
PÓRTICO DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO 
17, § 8o. DA LIA. AGRAVO INTERNO DO ÓRGÃO ACUSADOR 
DESPROVIDO.

1. O art. 17, § 11 da Lei 8.429/1992 disciplina que em qualquer 
fase do processo, reconhecida a inadequação da ação de 
improbidade, o Juiz poderá extirpar o curso do processo.

2. Segundo a orientação dominante desta Corte Superior, 
a inicial da Ação de Improbidade Administrativa pode ser 
rejeitada (art. 17, § 8o. da Lei 8.492/1992), sempre que, do 
cotejo da documentação apresentada, não emergirem 
indícios suficientes da autoria ou da existência do 
ato ímprobo. Esse tipo de ação, por integrar iniciativa 
de natureza sancionatória, tem o seu procedimento 
referenciado pelo rol de exigências que são próprias do 
Processo Penal contemporâneo, aplicável em todas as 
ações de Direito Sancionador (REsp. 1.259.350/MS, Rel. 
Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 29.8.14).

3. Na presente demanda, as Instâncias Ordinárias, com 
base no acervo fático-documental que se delineou nos 
autos, foram unânimes em constatar que a causa deveria 
ser rejeitada em sua tramitação limiar, ao afirmar a 
inexistência, ainda que indiciária, de atos ímprobos.

4. Com efeito, o aresto do TRF da 3a. Região registrou 
que o que se deduz da análise do conjunto probatório é 
que não agiu o agente público, indigitado improbo, com 
a vontade consciente e dirigida de ofender à moralidade 
pública. Esta afirmação decorre do fato de ter o apelado 
encaminhado ao Ministério da Saúde notícia sobre o 
redirecionamento de parte dos recursos para a aquisição 
de computador, o que afasta a possibilidade de má-fé, 
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de ofensa à moralidade pública ou mesmo de engodo da 
Administração (fls. 860).

5. Assim, considerando a ausência de identificação de 
indícios mínimos de má-fé ou de atos que gerassem lesão à 
probidade, à moralidade ou ao Erário, o acórdão proferido 
pelo Tribunal de origem, ao rejeitar o processamento da 
lide, não pratica violação alguma do art. 17, § 8o. da Lei 
8.429/1992.

6. Agravo Interno do Órgão Acusador desprovido.

(AgInt no AREsp n. 863.486/SP, relator Ministro Napoleão 
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1/12/2020, 
DJe de 9/12/2020.)

Com a publicação da nova Lei de Improbidade Administrativa, não há mais 
dúvida sobre o caráter sancionatório das respectivas ações, eis que o próprio 
regramento jurídico o prevê, deixando claro que a demanda se destina à aplicação 
de sanções de caráter pessoal, não se confundindo com a ação civil:

Art. 17-D. A ação por improbidade administrativa é 
repressiva, de caráter sancionatório, destinada à 
aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nesta 
Lei, e não constitui ação civil, vedado seu ajuizamento 
para o controle de legalidade de políticas públicas e para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente 
e de outros interesses difusos, coletivos e individuais 
homogêneos.

É certo, desse modo, que as ações que visam à apuração de atos de 
improbidade administrativa são a expressão do poder punitivo estatal, na medida 
em que inseridas no âmbito do direito administrativo sancionador, de modo que 
as garantias constitucionais destinadas à persecução penal também devem ser 
asseguradas aos demandados na espécie.

O Superior Tribunal de Justiça, especificamente sobre o tema, já se 
manifestou no seguinte sentido:

o objeto próprio da ação de improbidade é a aplicação 
de penalidades ao infrator, penalidades essas 
substancialmente semelhantes às das infrações penais. 
Ora, todos os sistemas punitivos estão sujeitos a princípios 
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constitucionais semelhantes, e isso tem reflexos diretos 
no regime processual. É evidente, assim – a exemplo do 
que ocorre, no plano material, entre a Lei de Improbidade 
e o direito penal –, a atração, pela ação de improbidade, de 
princípios típicos do processo penal. (STJ, REsp 885.836 /
MG, Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 26/6/2007)

Seria uma incongruência aplicar essas garantias somente aos processos 
penais e não à seara administrativo-sancionatória, notadamente porque essa 
última envolve a aplicação de algumas sanções muitas vezes até mais graves do 
que a primeira, como a restrição a direitos políticos e a direitos civis, afetando o 
próprio jus civitatis.

É nesse sentido a doutrina de Fernando Capez:

Chega a ser angustiante a contradição entre considerar 
um determinado comportamento não penal, mas 
“meramente” ato de improbidade administrativa para, em 
seguida, superada a ilusória impressão de alívio, serem 
admitidas penas muito mais rigorosas, sem nenhuma 
observância de princípios garantistas como os do âmbito 
penal.

[...]

Com efeito, ao cotejarem-se as penas criminais previstas, 
por exemplo, para o delito de peculato (CP, art. 312, 
caput), com as estabelecidas pela Lei de Improbidade 
Administrativa para o mesmo fato (Lei n. 8.429/92, arts. 9o 
e 10), conclui-se serem mais temíveis as consequências da 
referida Lei do que as do Código Penal. Isto porque a pena 
mínima cominada para o peculato, aquela normalmente 
aplicada pelo juiz, corresponde a apenas 2 anos de 
reclusão, podendo, portanto, o agente ser beneficiado 
com a suspensão condicional da pena (CP, art. 77), a sua 
substituição por restritiva de direitos (CP, art. 44) ou ter 
o seu cumprimento iniciado em regime aberto (CP, art. 
33, § 2o, c). A possibilidade de um funcionário público 
peculatário ter sua liberdade cerceada por sentença 
penal condenatória é quase nenhuma. Em contrapartida, 
quando submetido à Lei de Improbidade Administrativa, 
as sanções previstas no art. 12, I e II, da Lei n. 8.429/92, 
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para o mesmo fato em face da violação aos arts. 9º e 10 
do referido Diploma Legal, consistem em perda da função 
pública, ressarcimento integral do dano, suspensão dos 
direitos políticos por, no mínimo, 8 anos, multa civil de até 
três vezes o valor desviado, dentre outras, sem contar com 
o sequestro ou a indisponibilidade cautelar do patrimônio, 
comumente decretados ao início da ação (Lei n. 8.429/92, 
art. 16) e que são mantidos por anos, às vezes décadas, 
até o julgamento final da ação por ato de improbidade, 
mantendo o réu em um estado de “coma civil”. (CAPEZ, 
2015, p. 16/336)

Entre os princípios constitucionais gerais atinentes ao exercício da 
pretensão punitiva estatal, interessa a esse estudo o princípio da retroatividade 
da lei mais benéfica, previsto no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, que 
assim estabelece:

Art. 5º. [...]

[...]

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu; 

A propósito do princípio da retroatividade da lei mais benéfica, a doutrina 
de André Estefam bem leciona que:

A retroatividade benéfica, entretanto, não é proibida, já 
que não abala a confiança no Direito Penal e, ademais, 
justifica-se como medida de isonomia. Não teria 
sentido que alguém cumprisse pena depois de uma lei 
considerar a conduta pela qual foi condenado como 
penalmente irrelevante, sob pena de, em não sendo assim, 
conviverem, ao mesmo tempo, alguém cumprindo pena 
pelo fato enquanto outros o praticam sem sofrer qualquer 
consequência penal.

A proibição de retroatividade deve se estender às medidas 
de segurança. O argumento da natureza prognóstica 
destas sanções não pode ser supervalorizado. “O que 
conta para os afetados – e sua confiança na justiça 
penal – não é a roupagem teórica com a qual se reveste 
a consequência jurídico-penal, mas o preço real que ela 
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leva consigo”. (ESTEFAM, 2021, p. 68).

Essa garantia fundamental consagra, portanto, a regra de que, sendo 
publicada lei nova, na qual o Estado reconhece não mais necessária sua 
interferência em determinada situação, essa norma legal deve retroagir para 
alcançar os fatos praticados anteriormente a ela, já que não seria justo alguém 
ser punido ou permanecer cumprindo a sanção, só por haver praticado o fato 
anteriormente.

Quanto à retroatividade da lei mais benéfica no direito administrativo 
sancionador, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a sua aplicação:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PODER 
DE POLÍCIA. SUNAB. MULTA ADMINISTRATIVA. 
RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. 
ART. 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO 
DO DIREITO SANCIONATÓRIO. AFASTADA A APLICAÇÃO DA 
MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 

I. O art. 5º, XL, da Constituição da República prevê a 
possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo cabível 
extrair-se do dispositivo constitucional princípio implícito 
do Direito Sancionatório, segundo o qual a lei mais 
benéfica retroage. Precedente. 

II. Afastado o fundamento da aplicação analógica do art. 
106 do Código Tributário Nacional, bem como a multa 
aplicada com base no art. 538, parágrafo único, do Código 
de Processo Civil. III. Recurso especial parcialmente 
provido. (REsp n. 1.153.083/MT, relator Ministro Sérgio 
Kukina, relatora para acórdão Ministra Regina Helena 
Costa, Primeira Turma, julgado em 6/11/2014, DJe de 
19/11/2014)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO 
ADMINISTRATIVO 3/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. 
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A sindicância investigativa não interrompe prescrição 
administrativa, mas sim a instauração do processo 
administrativo.
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2. O processo administrativo disciplinar é uma espécie 
de direito sancionador. Por essa razão, a Primeira Turma 
do STJ declarou que o princípio da retroatividade mais 
benéfica deve ser aplicado também no âmbito dos 
processos administrativos disciplinares. À luz desse 
entendimento da Primeira Turma, o recorrente defende a 
prescrição da pretensão punitiva administrativa.

3. Contudo, o processo administrativo foi instaurado em 11 
de abril de 2013 pela Portaria n. 247/2013. Independente da 
modificação do termo inicial para a instauração do processo 
administrativo disciplinar advinda pela LCE n. 744/2013, a 
instauração do PAD ocorreu oportunamente. Ou seja, os 
autos não revelam a ocorrência da prescrição durante o 
regular processamento do PAD.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS n. 65.486/RO, relator Ministro Mauro 
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/8/2021, 
DJe de 26/8/2021.)

A aplicação da retroatividade da norma sancionadora mais benéfica está 
prevista, ainda, no artigo 9º do Decreto 678/92, Pacto de São José da Costa 
Rica, que não restringe a incidência do princípio apenas ao direito penal, mas a 
quaisquer ações ou omissões delituosas:

Art. 9º. Ninguém pode ser condenado por ações ou 
omissões que, no momento em que forem cometidas, 
não sejam delituosas, de acordo com o direito aplicável. 
Tampouco se pode impor pena mais grave que a aplicável 
no momento da perpetração do delito. Se depois da 
perpetração do delito a lei dispuser a imposição de pena 
mais leve, o delinqüente será por isso beneficiado.

A propósito da retroatividade da norma mais benéfica no âmbito das ações 
que versem sobre improbidade administrativa, a própria lei determina a sua 
incidência, ao dispor sobre a aplicação dos princípios constitucionais do direito 
administrativo sancionador ao sistema da improbidade:

Art. 1. [...]
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[...]

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado 
nesta Lei os princípios constitucionais do direito 
administrativo sancionador.

Dessa forma, não há dúvida de que, de uma interpretação sistemática e 
axiológica, o princípio da retroatividade da lei mais benéfica vigora, em sua 
plenitude, no âmbito da improbidade administrativa.

3. A Prescrição Intercorrente nas Ações que Visam Apurar 
Atos de Improbidade Administrativa

A prescrição tem como objetivo a necessária estabilização das relações 
sociais, visando conferir segurança jurídica aos pares. Não é crível admitir que 
um sujeito de direitos possa exercer uma pretensão, a qualquer tempo, mantendo 
a contraparte da relação jurídica em eterno estado de sujeição.

Esse instituto se mostra ainda mais relevante na seara do direito 
sancionador, uma vez que as consequências jurídicas decorrentes do exercício 
do jus puniendi estatal são gravosas para a parte em situação de sujeição, como 
é o caso de eventual pena privativa de liberdade, na seara do direito penal, ou 
eventual suspensão dos direitos políticos, sanção prevista para os atos de 
improbidade administrativa.

A prescrição intercorrente, por sua vez, tem como objetivo impedir que as 
demandas já ajuizadas se alonguem por tempo indeterminado, por desídia de 
uma das partes, sendo verdadeiro instrumento do princípio da duração razoável 
do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

No âmbito do direito administrativo sancionador, a prescrição intercorrente 
também se consubstancia em limitação ao jus puniendi, eis que o estado deve 
buscar a responsabilização do sujeito de direito em um processo com duração 
razoável, de acordo com os princípios e garantias constitucionais, sob pena de 
ser inviabilizada a aplicação da pena.

Sobre o instituto da prescrição intercorrente, a doutrina de Luiz Guilherme 
Marinoni esclarece que:

[...] é aquela que se verifica no curso do processo, e não 
antes da propositura da ação e da instauração do processo, 
como ocorre com a prescrição clássica. A rigor, não se 
trata de prescrição, já que a sua incidência no curso do 
processo impede a sua caracterização como extinção de 
uma nova pretensão. Trata-se de figura anômala — muito 
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mais parecida com a perempção ou com a preclusão 
do que com a prescrição  —, criada pela doutrina e hoje 
contemplada por alguns preceitos legais, que faz extinguir 
o processo por inação da parte. (MARINONI, 2017, p. 656).

Nota-se que o instituto da prescrição intercorrente é, portanto, norma 
de caráter misto, uma vez que fulmina a pretensão punitiva estatal, com nítida 
atuação sobre o direito material, assegurando a duração razoável do processo, 
ao passo que igualmente tem repercussão processual imediata, implicando a 
extinção do feito em relação à aplicação das sanções.

A aplicação da prescrição intercorrente nos processos que envolvem os 
atos de improbidade administrativa sempre foi uma questão tormentosa.

Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça, em interpretação 
à redação original do artigo 23 da Lei de Improbidade Administrativa, possuía 
entendimento de que, no âmbito da ação civil pública por ato de improbidade 
administrativa, não era aplicável a prescrição intercorrente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO 
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO 
INTERCORRENTE. NÃO APLICAÇÃO. PRECEDENTES. 
ATO DE IMPROBIDADE QUE VIOLA OS PRINCÍPIOS DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE 
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO.

1. O STJ, interpretando o art. 23 da LIA, que regula o prazo 
prescricional para a propositura da ação de improbidade 
administrativa, já consolidou entendimento no sentido 
de que não se mostra possível decretar a ocorrência 
de prescrição intercorrente nas ações de improbidade 
administrativa, porquanto referido dispositivo legal 
somente se refere a prescrição quinquenal para 
ajuizamento da ação, contados do término do exercício 
do mandato, cargo em comissão ou função de confiança. 
Precedente: REsp 1.218.050/RO, Rel. Min. Napoleão Nunes 
Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/9/2013.

[...]

(AgInt no AREsp n. 962.059/PI, relator Ministro Benedito 
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 
29/5/2017.)
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A nova redação dada pela Lei nº 14.230 de 2021, ao artigo 23 da Lei nº 8.429 de 
1992, todavia, não deixa qualquer dúvida que a prescrição intercorrente passou a 
incidir nos processos que tratam de aplicação de sanções por atos decorrentes 
de improbidade administrativa: 

Art. 23. [...]

[...]

§8º: O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério 
Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte 
interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da 
pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, 
entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra 
o prazo previsto no § 5º deste artigo.

Como a nova lei de improbidade administrativa deixa clara a aplicabilidade 
do instituto da prescrição intercorrente aos respectivos processos, cabe discutir 
a retroatividade dessa inovação legislativa.

3. 1 A retroatividade da prescrição intercorrente nas ações que visam a apurar 
atos de improbidade administrativa em andamento

Não se desconhece a regra geral prevista no artigo 6º da Lei de Introdução 
às Normas do Direito Brasileiro, segundo o qual a lei em vigor terá efeito imediato 
e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, 
estabelecendo a máxima do tempus regit actum.

Como já exposto, todavia, o princípio da retroatividade da norma mais 
benéfica é preceito constitucional que deve ser aplicado ao direito administrativo 
sancionador, sobretudo nos feitos que buscam apurar atos de improbidade 
administrativa, assegurando assim a isonomia e a segurança jurídica aos 
demandados.

Dessa forma, é certo que o princípio da retroatividade da norma mais 
benéfica deve prevalecer sobre a regra prevista no artigo 6º da Lei de Introdução 
às Normas do Direito Brasileiro, diante do seu status constitucional e do bem 
jurídico que busca tutelar.

É assente o entendimento de que essa garantia fundamental se restringe 
às questões que envolvem o direito material, de modo que, sobrevindo norma 
mais benéfica materialmente, esta deve ser aplicável imediatamente às ações 
em andamento, inclusive de forma retroativa.
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Já, para as normas de caráter puramente processual, é de ser reconhecida 
sua aplicação imediata aos processos em curso, sem, contudo, a possibilidade 
de retroação, em observância ao disposto no artigo 14 do Código de Processo 
Civil:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável 
imediatamente aos processos em curso, respeitados 
os atos processuais praticados e as situações jurídicas 
consolidadas sob a vigência da norma revogada.

O debate, entretanto, gira em torno das denominadas normas mistas, 
híbridas ou bifuncionais, que possuem, ao mesmo tempo, conteúdo material e 
processual, nas quais se enquadra a da prescrição intercorrente, como já exposto.

Renato Brasileiro de Lima ensina que:

Normas processuais materiais (mistas ou híbridas): são 
aquelas que abrigam naturezas diversas, de caráter 
penal e de caráter processual penal. Normas penais são 
aquelas que cuidam do crime, da pena, da medida de 
segurança, dos efeitos da condenação e do direito de 
punir do estado (v.g., causas extintivas da punibilidade). 
De sua vez, normas processuais penais são aquelas que 
versam sobre o processo desde o seu início até o final da 
execução ou extinção da punibilidade. [...] é certo que às 
normas processuais materiais se aplica o mesmo critério 
do direito penal, isto é, tratando-se de norma benéfica 
ao agente, mesmo depois de sua revogação, referida lei 
continuará a regular os fatos ocorridos durante a sua 
vigência (ultratividade da lei processual penal mista 
mais benéfica); na hipótese de novatio legis in mellius, 
referida norma será dotada de caráter retroativo, a ela se 
conferindo poder de retroagir no tempo, a fim de regular 
os fatos ocorridos anteriormente a sua vigência. (LIMA, 
2020, P. 143).

É certo, portanto, que o princípio da retroatividade da norma mais benéfica 
também deve ser aplicado às normas mistas, pois a parte da norma que trata 
do conteúdo material é aquela que diz respeito aos direitos subjetivos do 
demandado, diretamente relacionada ao jus puniendi do estado, devendo 
prevalecer as garantias e princípios constitucionais, independente do caráter 
também processual.
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Para determinar a possibilidade de aplicação da prescrição intercorrente a 
processos que já tramitavam (retroatividade da nova norma), deve-se, portanto, 
levar em conta a natureza da norma (direito material, processual ou norma de 
natureza mista).

Como já mencionado anteriormente, a novel disposição legislativa, 
especificamente quanto à prescrição intercorrente, cuida de norma de caráter 
misto, uma vez que fulmina a pretensão punitiva estatal, como forma de garantia 
ao demandado, e, ao mesmo tempo, tem repercussão processual imediata, à 
medida que implica a extinção do feito.

É evidente, assim, a necessidade de retroação da prescrição intercorrente 
para beneficiar o demandado, aplicando-se ao caso o disposto no artigo 5º, inciso 
XL, da Constituição Federal.

É nesse sentido que os tribunais pátrios vêm decidindo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DE 
DIÁRIAS POR VEREADOR – SENTENÇA DE PARCIAL 
PROCEDÊNCIA – SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.230/2021 
–  RETROATIVIDADE DA NOVA LEI DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA, POIS MAIS BENÉFICA, DEVENDO 
SER APLICADA NO DIREITO ADMINISTRATIVO QUANDO 
HOUVER CARÁTER SANCIONADOR – PRELIMINAR 
DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – VERIFICAÇÃO – 
PRAZO APLICÁVEL PARA AÇÕES EM CURSO NA DATA 
DA PUBLICAÇÃO DA NOVA LEI – EXTINÇÃO DO FEITO EM 
PRIMEIRO GRAU – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
Prescrição intercorrente acolhida, diante da incidência 
da nova LIA. Ação ajuizada em 07/04/2016, e sentença 
publicada em 13/07/2020, ou seja, além do prazo de 
quatro anos previsto na Lei nº 14.230/2021. Extinção do 
feito em primeiro grau, restando prejudicados os demais 
argumentos trazidos nas razões recursais e contrarrazões. 
(TJPR - 4ª C.Cível - 0000859-07.2016.8.16.0140 - Quedas 
do Iguaçu -  Rel.: DESEMBARGADORA REGINA HELENA 
AFONSO DE OLIVEIRA PORTES -  J. 04.07.2022)

APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 
Nº 14.230/21. APLICAÇÃO RETROATIVA. PRESCRIÇÃO 
INTERCORRENTE. 1. A expressa incidência dos “princípios 
constitucionais do direito administrativo sancionador” 
(art. 1º, §4º) acarreta na retroatividade das disposições 
mais benéficas ao réu trazidas pela Lei nº 14.230/21. 
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2. Reconhecimento da prescrição intercorrente, pois 
transcorridos mais de quatro anos, entre o ajuizamento 
da demanda e a prolação de sentença. Art. 23, caput e §§ 
4º, I, 5º e 8º, da Lei nº 8.429/92. APELAÇÃO DESPROVIDA. 
(Apelação Cível, Nº 50003030520158210078, Quarta 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Francesco Conti, Julgado em: 23-06-2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
LICITAÇÃO PÚBLICA. CONCORRÊNCIA QUE VISAVA 
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO 
DE COMPLEXO EDUCACIONAL. AGENTES PÚBLICOS 
QUE, SUPOSTAMENTE, PRATICARAM ATOS ÍMPROBOS. 
DEMANDA AJUIZADA EM ABRIL DE 2014. APLICAÇÃO 
RETROATIVA DA LEI N. 14.230/2021. PRAZO DE 8 ANOS 
PARA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DE IMPROBIDADE 
JÁ ESCOADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 23, CAPUT, DA 
LEI N. 14.230/2021. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 
CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUE 
SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO.

Segundo Fernando Capez, “as normas que tratam de 
prescrição são de Direito material, e não processual, pois 
não dizem respeito ao procedimento que deve ser seguido, 
mas afetam diretamente o próprio direito de punir do 
Estado. Toda norma que extingue, cria, aumenta ou reduz 
a pretensão punitiva tem natureza de Direito material 
e, dessa forma, retroage para beneficiar o sujeito, nos 
termos da CF, artigo 5º, XL” (Retroatividade in mellius da 
prescrição intercorrente na Lei de Improbidade. Revista 
Consultor Jurídico: 2021. Disponível em: https://www.
conjur.com.br/2021-dez-02/controversias-juridicas-
retroatividade-in-mellius-prescricao-intercorrente-lei-
improbidade).

“Reconhecimento, diante da disposição expressa do artigo 
23, § 4º, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela 
Lei n. 14.230/2021. Posicionamento que deve prevalecer, 
mesmo diante dos argumentos contrários do agravado, 
pois a retroatividade de lei mais benéfica é um princípio 
geral do direito sancionatório, e não apenas do Direito 
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Penal. Precedentes. Agravo desprovido” (TJSP;  Agravo 
de Instrumento 2044408-76.2022.8.26.0000; Relator (a): 
Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito 
Público; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda Pública; 
Data do Julgamento: 09/05/2022; Data de Registro: 
26/05/2022). (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5020018-
45.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa 
Catarina, rel. Cid Goulart, Segunda Câmara de Direito 
Público, j. 05-07-2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - JULGAMENTO DE 
IMPROCEDÊNCIA - LEI 8.429/1992 COM REDAÇÃO DADA 
PELA LEI 14.230/2021 - ART. 23, §§ 5º E 8º - PRESCRIÇÃO 
INTERCORRENTE - RETROAÇÃO PARA ATINGIR CASOS 
PENDENTES DE JULGAMENTO - POSSIBILIDADE - DIREITO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - RETROATIVIDADE 
DA LEI MAIS BENÉFICA - RECURSO DESPROVIDO  
1. “Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado 
nesta Lei os princípios constitucionais do direito 
administrativo sancionador” (art. 1º, §4º da Lei 8.429/1992, 
com a redação dada pela Lei 14.230/2021).

2. O reconhecimento da ação de improbidade 
administrativa como parte do Direito Administrativo 
Sancionador e sua aproximação com a esfera penal conduz 
à aplicação do art. 5º, XL, CF, que prevê a retroatividade 
da lei mais benéfica ao réu.

3. A norma que estabelece a prescrição intercorrente é de 
direito material, haja vista que se relaciona, de um lado, 
com o poder punitivo do Estado e, de outro, com o direito 
fundamental do cidadão à segurança jurídica.

4. É possível a aplicação retroativa das normas que tratam 
da prescrição intercorrente aos processos em que se 
imputa a prática de ato de improbidade administrativa e 
que ainda estão pendentes de julgamento.

5. Havendo decurso de prazo superior a quatro anos 
entre o ajuizamento da ação e a remessa dos autos 
ao Tribunal de Justiça para julgamento do recurso 
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apelatório, sem a ocorrência de qualquer marco 
interruptivo do prazo prescricional, deve ser reconhecida 
a prescrição intercorrente da pretensão punitiva.  
6. Recurso desprovido.   (TJMG  -   Apelação 
Cível   1.0184.17.000076-6/001, Relator(a): Des.(a) Áurea 
Brasil , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2022, 
publicação da súmula em 03/07/2022) 

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
- IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRESCRIÇÃO 
INTERCORRENTE. Ação proposta pelo Estado de 
São Paulo, em 21/07/2017, objetivando a condenação 
do réu por suposta prática de ato de improbidade 
administrativa, ao gerir o contrato nº 001/2006 para 
fornecimento de refeições à unidade prisional do qual era 
diretor, consistente em divergência entre a quantidade 
de refeições contratadas e o número de consumidores e 
ainda permitir a presença de duas pessoas da contratada 
trabalhando dentro do estabelecimento prisional, sem 
vínculo com a Administração Pública. Pede a condenação 
de ressarcimento ao erário no valor de R$ 48.244,74 e 
de multa civil correspondente aos meses em que houve 
o fornecimento excessivo de refeições, isto é, de janeiro 
a novembro de 2008. Sentença de improcedência. 
PRELIMINAR - Aplicabilidade, quanto aos processos 
em curso, das modificações da Lei de Improbidade 
Administrativa instituída pela Lei nº 14.230, de 25 de 
outubro de 2021 - Aplicabilidade imediata quanto às 
normas processuais nos termos do artigo 14, do CPC e, por 
analogia, do artigo 2º, do CPP - Aplicabilidade imediata 
e retroativa das normas materiais mais benéficas ao 
agente, nos termos do artigo 5º, inciso XL, da Constituição 
Federal: “XL - a lei penal não retroagirá, salvo para 
beneficiar o réu” - “Lei penal” que deve ser entendida como 
sendo todo o jus puniendi estatal - Direito administrativo 
sancionador que compartilha com o direito penal, das 
garantias constitucionais fundamentais, tais como, o 
devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, os 
princípios da legalidade, da tipicidade, da culpabilidade, 
da pessoalidade das penas, da individualização da 
sanção, da razoabilidade e da proporcionalidade e, 
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como não poderia deixar de ser, da retroatividade da 
lei mais benéfica. PRESCRIÇÃO - Ocorrência - Prazo 
prescricional de 08 anos contados da data do fato que é 
interrompido pelo ajuizamento da ação de improbidade 
- Após interrompido, o prazo recomeça pela metade, 
contado da data da interrupção. Ação ajuizada em 
21/07/2017, tendo decorrido o prazo prescricional de 08 
anos contados da data do fato, isto é, janeiro a novembro 
de 2008 - Verifica-se a prescrição ainda pelo fato de o 
prazo, interrompido com o ajuizamento da petição inicial, 
ser contado pela metade, 04 anos, após o ajuizamento, o 
que leva ao reconhecimento da prescrição em 22/07/2021 
- Inteligência do artigo 23, caput e §4º, inciso I e §§ 5º e 
8º da Lei de Improbidade Administrativa, com a redação 
dada pela Lei 14.230 de 25/10/2021. Reconhecimento 
da prescrição intercorrente e consequente extinção do 
processo. ELEMENTO SUBJETIVO - Extrai-se dos autos 
que não houve dolo na conduta do réu - Inexistência de 
comprovação de dolo que afasta a aplicação no caso 
do TEMA 897 do STF: “São imprescritíveis as ações de 
ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato 
doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa” 
- Ação de ressarcimento fundada em culpa e por isso 
deve ser reconhecida sua prescrição nos exatos termos 
decidido pelo Supremo Tribunal. Sentença reformada 
para reconhecer a prescrição. Recurso prejudicado.  
(TJSP; Apelação Cível 1009214-10.2017.8.26.0161; Relator 
(a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito 
Público; Foro de Diadema - Vara da Fazenda Pública; 
Data do Julgamento: 22/02/2022; Data de Registro: 
22/02/2022)

Não se desconhece o recente reconhecimento de Repercussão Geral pelo 
Supremo Tribunal Federal sobre a questão (Tema 1199): 

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI 
14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA DAS DISPOSIÇÕES 
SOBRE O DOLO E A PRESCRIÇÃO NA AÇÃO DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO GERAL 
RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma 
do art. 102, § 3º, da Constituição, a definição de eventual 
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(IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, 
em especial, em relação: (I) A necessidade da presença 
do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato 
de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 
da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição 
geral e intercorrente. 2. Repercussão geral da matéria 
reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. (ARE 
843989 RG, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal 
Pleno, julgado em 24/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO 
DJe-041 DIVULG 03-03-2022 PUBLIC 04-03-2022)

Inobstante tenha sido determinada a suspensão dos prazos prescricionais 
nas ações de improbidade, até o julgamento do mérito do Tema 1199, resguardando 
o exercício da pretensão sancionatória estatal e assegurando a efetividade 
dos processos já instaurados, os feitos em si não foram suspensos, de modo 
que os tribunais devem permanecer julgando os casos, de acordo com o seu 
entendimento. 

Assim destacou o Ministro Alexandre de Moraes:

não se afigura recomendável o sobrestamento dos 
processos nas instâncias ordinárias, haja vista que (a) a 
instrução processual e a produção de provas poderiam 
ser severamente comprometidas e (b) eventuais medidas 
de constrição patrimonial devem ser prontamente 
examinados em dois graus de jurisdição. [...] Por todo o 
exposto, além da aplicação do artigo 1036 do Código de 
Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento 
dos Recursos Especiais nos quais suscitada, ainda que por 
simples petição, a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021.

Em julgamento iniciado em 3 de agosto de 2022, o Ministro Alexandre 
de Moraes, relator do Tema, entendeu que os novos prazos de prescrição não 
podem retroagir, em observância aos princípios da segurança jurídica, do acesso 
à justiça e da proteção da confiança. 

O Ministro André Mendonça, por sua vez, divergiu em parte do ilustre relator, 
votando no sentido de que os novos prazos de prescrição devem ser aplicados aos 
atos de improbidade administrativa praticados anteriores à nova lei, que ainda 
não foram objeto de ação judicial, assim como para os feitos já em andamento 
quando da data de vigência do novo dispositivo.

O julgamento do Tema 1199 foi suspenso e deverá retornar em 10 de agosto 
de 2022, para voto dos demais Ministros.
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Ainda sobre o tema, em recentíssima decisão monocrática, publicada em 
1º de julho 2022, de lavra do Ministro Nunes Marques, no Agravo Regimental nº 
1.325.653, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a aplicabilidade retroativa 
da prescrição intercorrente, afastando a sanção aplicada e restabelecendo os 
direitos políticos do recorrente. 

Em seu voto, esclareceu o Ministro que:

A superveniência da Lei 14.230/2021, ao conferir nova 
redação ao art. 23 da Lei 8.429/1992, tem o condão de 
agregar à análise da questão jurídica ora devolvida ao 
conhecimento desta Corte a necessária aferição do 
transcurso do prazo de prescrição da pretensão punitiva. 
[...] Aqui se mostra relevante anotar o conhecido princípio 
de interpretação segundo o qual a norma específica se 
sobrepõe à norma geral. No caso em análise, havendo 
uma norma específica (§ 5º do art. 23 da Lei 14.230/2021) 
prevendo o reinício, pela metade, da contagem do 
prazo prescricional interrompido, tal disposição há 
de prevalecer sobre a regra geral estatuída na novel 
disposição do Código Civil (art. 206-A). Tampouco o 
art. 921 da Lei Adjetiva Civil, aludido no supra transcrito 
dispositivo legal, tem o condão de impedir, suspender 
ou interromper a prescrição, porquanto aquele preceito 
se refere às causas de suspensão da execução — o que 
somente poderia ser invocado, na espécie, em favor do 
ora recorrente.

De qualquer sorte, inobstante o caráter vinculante e geral do posicionamento 
a ser adotado pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1199, não parece 
haver solução que não seja o reconhecimento da retroatividade da norma que 
estabelece a prescrição intercorrente aos feitos em andamento, sob pena de 
tratamento diverso a situações muito semelhantes.

Com idêntico raciocínio, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em caso 
análogo:

DIREITO SANCIONADOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO 
ESPECIAL. ACP PROMOVIDA PELO MPF COM SUPORTE 
EM ALEGADOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
TIPIFICADOS NO ART. 9, I E VII (PROVEITO PESSOAL ILÍCITO), 
E 11 (OFENSA A PRINCÍPIOS REITORES ADMINISTRATIVOS) 
DA LEI 8.429/1992. SUPOSTA CONDUTA ÍMPROBA 
PRATICADA POR AGENTES PÚBLICOS, PARTICULARES 
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E EMPRESAS, QUE TERIAM ATUADO PARA AMPLIAR AS 
MARGENS CONSIGNADAS DE SERVIDORES PÚBLICOS, O 
QUE INSUFLARIA AS CONTRATAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 
BANCÁRIOS, RAZÃO PELA QUAL MERECERIAM AS 
REPRIMENDAS DA LEI 8.429/1992. PRETENSÃO DO 
RECORRENTE DE QUE A AÇÃO SEJA EXTIRPADA EM 
SEU PÓRTICO. CONTUDO, AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS 
DEIXARAM EXPRESSAMENTE REGISTRADO QUE A CAUSA 
POSSUI ELEMENTOS INDICIÁRIOS DA PRÁTICA DE ATO 
ÍMPROBO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 17, § 
8o. DA LEI 8.429/1992. AGRAVO INTERNO DO IMPLICADO 
DESPROVIDO. 

1. A Lei 8.429/1992 deixou de delimitar o ato ímprobo, 
o que pode realmente levar a Administração a punir 
indiscriminadamente os atos apenas ilegais praticados 
por Agentes Públicos como se improbidade fossem, 
alterando a essência da lei. Sobressai a importância do 
julgador em aferir a justa causa das ações de improbidade 
administrativa. 

2. Efetivamente, as Ações Civis Públicas de Improbidade 
Administrativa, por possuírem o peculiar caráter 
sancionador estatal, assemelham-se às ações penais 
e exigem, dessa maneira, um quarto elemento para o 
preenchimento das condições da ação - e consequente 
viabilidade da pretensão do autor: a justa causa, 
correspondente a um lastro mínimo de provas que 
comprovem materialidade e indícios de autoria do 
recorrente. 

3. No caso, as Instâncias Ordinárias deixaram registrado 
que a causa deveria ter normal prosseguimento após ter 
sido recebida a petição inicial, ao afirmarem a existência 
de indícios de conduta ímproba, entendendo, para 
tanto, que não se está afirmando que houve a prática da 
conduta ímproba, mas que há indícios dela, pois foram 
apurados pelo Ministério Público Federal vários aspectos 
de irregularidades no procedimento de emissão das 
margens consignadas, os quais inclusive foram objeto de 
sindicância do Senado Federal (fls. 2.869). 
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4. Agravo Interno do Implicado desprovido. (AgInt no 
AREsp 1148753/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 
09/12/2020)

Por fim, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal definiu a tese de 
repercussão geral do Tema n. 897 nos seguintes termos: “são imprescritíveis as 
ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na 
Lei de Improbidade”.

Isso porque se trata de matéria puramente civil, atinente à reparação de 
danos, de modo que não há se falar em aplicação da retroatividade da lei mais 
benéfica, para que a prescrição intercorrente atinja tais atos, porque não se trata 
de expressão do jus puniendi estatal.

Nessa medida, é inegável a necessidade de aplicação imediata e retroativa 
das disposições concernentes à prescrição intercorrente aos processos em 
trâmite que objetivam a aplicação de sanções pela prática de atos de improbidade 
administrativa, excepcionando as ações de ressarcimento ao erário fundadas na 
prática de ato doloso.

4. Considerações Finais

A similitude entre o direito penal e o direito administrativo sancionador, 
coadunada com a necessária limitação do poder punitivo estatal em prol do 
sujeito de direito, demanda a aplicação dos princípios e garantias fundamentais 
destinados à persecução penal também às ações que buscam investigar atos de 
improbidade administrativa.

A par disso, a retroatividade de nova norma, com conteúdo material, que 
beneficie a situação do demandado, é medida que se impõe, diante da inafastável 
previsão constitucional.

É o caso da inovação trazida pela Lei nº 14.230 de 2021, quanto à prescrição 
intercorrente, que, pelo seu caráter misto, deve ser aplicada retroativamente 
às ações de improbidade administrativa já em andamento, extinguindo aquelas 
que, entre os marcos interruptivos, tenha transcorrido o prazo superior a 4 anos.

Excetua-se desse entendimento, todavia, as ações de ressarcimento ao 
erário fundadas na prática de ato doloso, eis que não se tratam de sanção com 
caráter pessoal ao demandado, mas de ilícito puramente civil, em que se busca a 
reparação do dano.
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS NO DIREITO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR: PERSPECTIVAS A PARTIR DOS 

DIREITOS HUMANOS

Tarsis Barreto Oliveira1

Vinicius Pinheiro Marques2

Juliana Silva Marinho Guimarães3

Resumo

Este artigo analisa formas de políticas públicas de solução de conflitos 
no Direito Administrativo sancionador, notadamente os métodos de 
consensualidade punitiva no âmbito da improbidade administrativa, refletindo 
sobre o viés do acordo em sua forma de pura reprimenda, colaborativa, 
ressarcitória ou alternativa de resolutividade na atuação ministerial. Para 
tanto, o estudo apresenta os caminhos complexos da negociação, sua validade 
jurídica ante a indisponibilidade do bem público e o alcance das penalidades 
nos acordos extrajudiciais por meio das alterações introduzidas pela Lei n. 
14.230/2021. Analisa-se também as dificuldades de dar finalidade específica 
ao dinheiro desviado do patrimônio público quando retorna ao erário em forma 
de ressarcimento. Fala-se ainda sobre a destinação pecuniária do acordo à 
execução de políticas públicas preventivas, como forma de atuação preventiva 
e resolutiva do Ministério Público consoante o microssistema de tutela da 
probidade administrativa correlacionada aos acordos de colaboração, como 
também na ação preventiva voltada para a solução dos problemas do sistema 
político. O estudo reúne um conjunto de elementos teóricos baseado no método 
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dedutivo, consubstanciado no exame de normas jurídicas, artigos científicos, 
dissertações, livros e precedentes judiciais.

Palavras-chaves

Sancionador; celeridade; justiça negocial; probidade administrativa; 
políticas públicas. 

Introdução

A constante movimentação social e suas adaptações ao mundo virtual, 
pós-pandemia, mudou o foco de observação científica do Estado Democrático 
de Direito, nos diversos campos da sociologia jurídica, com destaque para 
as múltiplas possibilidades de soluções extrajudiciais de conflitos, tratada 
com a expressão “Justiça Multiportas”, criada pelo Professor Frank Sander, da 
Faculdade de Direito de Harvard.

Tradicionalmente, a solução de litígios se dá pela via judicial, entretanto, 
sensíveis alterações legislativas, como as ocorridas no Código de Processo Civil 
(CPC), Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015, na Lei de Arbitragem, Lei n. 13.129, de 
26 de maio de 2015 e a implementação da Lei n. 13.140, de 26 de junho de 2015, se 
admitiu a mediação, a conciliação e a arbitragem como regra inicial para tentativa 
de solução de conflitos, inclusive, em casos envolvendo a Administração Pública.

Antes dessas alterações, era mais comum ocorrer a mediação, a conciliação 
e a arbitragem na via privada, visto que no Direito Público, a regra era buscar 
a solução do litígio pela via judicial. Todavia, recentemente, se foi percebendo 
alterações legislativas possibilitando a sistemática moderna do Direito Negocial 
nas regras positivistas do Direito Administrativo.

Não obstante as alterações mais recentes, como o acordo de não persecução 
cível, em casos de improbidade administrativa, previsto na Lei n. 14.230, de 25 
de outubro de 2021, desde de 2010, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por 
meio da Resolução n. 125, já falava em Política Judiciária Nacional de tratamento 
dos conflitos de interesse, em especial, por meio dos mecanismos consensuais, 
como a mediação e a conciliação.

Por sua vez, seguindo a tendência social-jurídica, em 2014, o Conselho 
Nacional do Ministério Público (CNMP), por meio da Resolução n. 118, normatizou 
a Política Nacional de Incentivo à Autocomposição no âmbito do Ministério 
Público e a Resolução n. 179, de 26 de julho de 2017, regulamentou o termo de 
ajustamento de conduta como negócio jurídico de acesso à justiça.

Seguindo a tendência dos mecanismos de conciliação, o CPC, em 2015, 
trouxe a previsão de criação do Centro Judiciário de Solução de Conflito 



437

(CEJUSC), incentivando-se, mais uma vez, as técnicas do negócio jurídico em 
meio processual.

Com isso, esse trabalho pretende analisar o quanto esse mecanismo de 
Direito Negocial na Administração Pública e Direito Administrativo interfere 
nas formas de políticas públicas de solução de conflitos, como se relaciona 
com a preservação dos Direitos Humanos e como contribui para o Objetivo 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) de promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para o desenvolvimento sustentável com acesso à justiça eficaz.

A metodologia utilizada no trabalho foi o método dedutivo, como forma de 
alcançar conclusões lógicas e válidas a partir das premissas acima elaboradas, 
a pesquisa bibliográfica, na qual se buscou trabalhar com a interpretação crítica 
dos significados e valores presentes nas legislações e doutrinas analisadas e 
nos contextos das elaborações, a pesquisa descritiva, tendo em vista o amparo 
legislativo e a pesquisa exploratória quando se fez a relação entre a perspectiva 
dos Direitos Humanos com as políticas públicas de solução de conflitos no Direito 
Administrativo Sancionador.

No primeiro capítulo, percorrendo a dialética histórica e principiológica, 
discorreu-se sobre os fundamentos constitucionais e infraconstitucionais para 
a adoção de métodos consensuais de resolução de conflitos na esfera pública do 
Direito Administrativo Sancionador.

No segundo capítulo adentrou-se mais nos campos da consensualidade e 
da improbidade administrativa, com enfoque no acordo de não persecução cível 
(ANPC), possível de ser realizado com o Administrador Público, Agentes Políticos 
e demais atores que compõe a organização dos entes federativos.

Por fim, no terceiro capítulo, falou-se sobre a via consensual no Direito 
Administrativo Sancionador como veículo fomentador de políticas públicas 
em defesa dos Direitos Humanos, relacionando-se os resultados dos acordos 
vinculados à fomentação de uma administração pública voltada para os interesses 
dos jurisdicionados sem que isso interfira na independência dos três poderes 
nem na gestão governamental.

Com isso, restará claro que a atuação do Ministério Público na seara de tutela 
do Patrimônio Público e na verificação das ações interpostas e resultados obtidos 
garantirão práticas de autocomposição efetivas sobre bens indisponíveis que 
retornarão à origem, na forma de valores pecuniários desviados, e por seguinte, 
possibilitarão fomentar as políticas públicas de solução de conflitos em meio 
ao Direito Administrativo Sancionador, cujos resultados podem transformar a 
defesa dos Direitos Humanos.

Ademais, aplicar tecnologia de negociação no acesso à justiça possibilitará 
a celeridade na repreensão punitiva, oferecendo-se caminhos diversos para o 
controle da administração pública em relação aos atos ímprobos e a respectiva 
responsabilização civil do agente investigado, individualizando-se os obstáculos 
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e as dificuldades reais do gestor perante o dolo causal e específico, bem como as 
exigências das políticas públicas a seu cargo.

Fundamentos constitucionais e infraconstitucionais 
para a adoção de métodos consensuais de resolução 
de conflitos na esfera pública do Direito Administrativo 
Sancionador

O despertar para os métodos consensuais de resolução de conflitos 
ocorre em meio à quarta onda de acesso à justiça como via alternativa para se 
alcançar um rápido e equilibrado tratamento adequado aos litígios, prezando 
pela pacificação das relações sociais, sem o objetivo específico de colocar fim 
ou não ao conflito de interesses, pois o objeto principal do acordo entre as partes 
é a solução equilibrada e harmônica para ambas as partes, sem a necessidade da 
tradicional coerção do poder da sentença.

A partir da ampla extensão normativa brasileira, o Direito Negocial vem 
tomando espaço há alguns anos, por meio da vocação constitucional pelo 
restabelecimento da paz e preservação da dignidade da pessoa nas relações 
humanas, contemplando a ampliação dos princípios fundamentais e a inovação 
no ordenamento infraconstitucional, que desde 1990 (data referenciada 
como parâmetro para essa pesquisa), trouxe diversas previsões de resolução 
consensual de conflitos envolvendo o Poder Público, inclusive, em relação aos 
direitos considerados indisponíveis.

Nesse viés doutrinário, segundo os pesquisadores Humberto Filho e 
Lauro Oliveira (2012) dar preferência para resolução de conflitos por meio da 
consensualidade é retomar a era do pluralismo jurídico, abrangendo uma nova 
política e administração judiciária na cultura de litigância na sociedade brasileira, 
estimulando o ressurgimento dos métodos alternativos de solução de disputas, 
como a arbitragem, a mediação, a conciliação, o acordo e o termo de ajustamento 
de conduta, os quais, ao longo desses anos (desde 1990 até hoje) denotaram vias 
de acesso à justiça no formato mais célere, consentida e menos onerosa.

No entanto, inobstante todo otimismo acerca da nova onda de acesso 
à justiça, por muito tempo se questionou sobre a efetividade dos métodos 
consensuais de resolução de conflitos na esfera pública, notadamente, aqueles 
que envolvam direitos indisponíveis. De acordo com dados publicados no site 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), quadro “Justiça em números”, o poder 
público é parte em mais da metade dos processos judiciais em curso no país. 
Então não há dúvidas de que, sim, é totalmente possível celebrar acordos 
consensuais com a administração pública, com os entes federativos e com os 
demais representantes da res pública.
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A vocação para a conciliação nesse país foi declarada no preâmbulo da Carta 
Magna, consagrando o povo brasileiro como uma sociedade comprometida, na 
ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias. Por 
conseguinte, reforçou nos direitos e nas garantias fundamentais que a todos 
os brasileiros são assegurados, no âmbito judicial e administrativo, a razoável 
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação 
(art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal de 1988).

Ainda na linha dos fundamentos constitucionais, a Procuradora do Banco 
Central do Brasil, Luciane Moessa de Souza, (2014, p. 144) sintetizou 3 (três) 
importantes fundamentos jurídicos-constitucionais para a adoção de métodos 
consensuais na resolução de demandas em que se vê envolvido o poder público, 
quais sejam, o princípio do acesso à justiça (art. 5º, XXXV), princípio da eficiência 
(art. 37, caput) e o princípio democrático (art. 1º), todos contemplados na 
Constituição Federal de 1988.

Esses princípios regem a disponibilização de métodos adequados sob os 
aspectos temporal, econômico e de resultados, bem como a duração razoável do 
processo administrativo na melhor relação entre custo e benefício, fundamentado 
no Estado Democrático de Direito que permite o poder público compor com 
particulares para a solução adequada dos problemas (SOUZA, 2014, p. 144).

Nesse caminho sistêmico de soluções integradas, foi surgindo no 
ordenamento infraconstitucional (a partir de 1990) diversas previsões de 
composição envolvendo o Poder Público, inaugurado pelo Código de Defesa do 
Consumidor (Lei n. 8.078/1990) que alterou a Lei da Ação Civil Pública (Lei n. 
7.347/1985) para permitir a celebração de ajustes de conduta na ordem econômica, 
consumidora, meio ambiente, patrimônio cultural, histórico e paisagístico entre 
outros. No mesmo ano, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990) 
também trouxe a possibilidade do ajuste de conduta, que, embora não fosse 
uma conciliação propriamente dita, é uma forma de negociação que põe fim ao 
conflito, sem necessitar de uma sentença que a valide.

Outros dois exemplos significantes foram a promulgação da Lei n. 
9.457/1997 que alterou a normatização da Comissão de Valores Mobiliários, 
trazendo a possibilidade de suspensão do processo punitivo, na jurisdição 
do processo administrativo sancionador, mediante celebração de termo 
de compromisso (SOUZA, 2014, p. 145), e a mais recente alteração da Lei de 
Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992, alterada pela Lei n. 14.230/2021) 
que sedimentou a possibilidade de celebração do acordo de não persecução civil 
ANPC), nos casos de improbidade administrativa.

Antes disso, o Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019) inovou na possibilidade 
de realização de acordos, tanto na persecução cível quanto na penal, 
possibilitando transacionar punições do Direito Sancionador, sem a necessidade 
do devido processo legal, como, por exemplo, nos casos de infração penal sem 
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violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, casos 
em que o Ministério Público pode propor acordo de não persecução penal, desde 
que necessário e suficiente para reprovação e reparação da conduta ilícita.

Delimitando o raciocínio para a improbidade, é destaque a crescente 
alteração no modo de praticar o direito administrativo, visto a partir do estepe 
jurisdicionalizado punitivista, mas caminhando e rompendo barreiras no sentido 
da horizontalidade do direito. O inciso V do art. 15 da Constituição Federal previu 
como sanção para a prática de atos de improbidade administrativa a cassação 
de direitos políticos. Este, por sua vez, ratifica a punibilidade dos atos ímprobos 
por meio da suspensão dos direitos políticos, da perda da função pública, da 
indisponibilidade dos bens e do ressarcimento ao erário, cuja individualização das 
sanções estão previstas na LIA, e podem ser objeto de uma atuação consensual 
dos agentes públicos num eventual acordo de não persecução.

Segundo ressaltou Andrade (2020), o texto constitucional não exigiu a 
condenação definitiva pela prática de ato de improbidade administrativa, mas 
sim e tão somente a prática do ilícito, máxima que não se aplica à hipótese de 
suspensão relacionada à prática de infração penal, que permanece condicionada 
ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória4.

Em consonância com os ditames da lei pátria, a LIA previu no capítulo das 
penalidades, art. 12, incisos e parágrafos, as sanções pelos atos ímprobos como 
a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, pagamento de 
multa civil, proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios 
ou incentivos fiscais ou creditícios, independente do ressarcimento integral do 
dano patrimonial e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e 
administrativas previstas em legislação específica.

Com a possibilidade de celebração de acordo de não persecução civil, 
prevista no art. 17-B, da LIA, aquelas sanções citadas também serão aplicadas, 
todavia, por meio do acordo consensual, podendo ser proposto tanto na esfera 
extrajudicial quanto na judicial, sem necessidade da sentença condenatória, e 
após ela, inclusive, pois para surtir os efeitos legais sancionatórios e de reparação, 
basta a homologação do acordo em juízo.

A partir do momento em que há a admissão da culpabilidade e tipificação 
dos atos ímprobos sem se estar num contexto do devido processo legal, estando 
presentes e suficientes os elementos colhidos na investigação para oferecimento 
da denúncia ou da ação de improbidade, tem-se materializada a ordem de 
punição estatal. Todavia, ajustada num contexto de ausência de conflito entre as 
partes, possibilita ajustar o direito sancionador punitivo ao paradigma do negócio 

4	 Constituição	Federal,	art.	15,	inciso	III:	É	vedada	a	cassação	de	direitos	políticos,	cuja	
perda	ou	suspensão	só	se	dará	nos	casos	de:	III	–	condenação	criminal	transitada	em	julgado,	
enquanto	durarem	seus	efeitos.	
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jurídico para se obter um método eficiente de enfrentamento da corrupção 
(FRANCISCHETTO, 2020, p. 107).

Paralelo às inovações na Lei de Improbidade, 3 (três) anos antes, rompendo-
se barreiras preparatórias, alterou-se a Lei de Introdução às Normas no Direito 
Brasileiro (LINDB)5, com a edição da Lei n. 13.655/2018, a qual passou a trazer 
disposições concernentes ao direito público nos arts. 20 a 30, e, notadamente, 
no art. 26, passou a autorizar a adesão ao Termo de Ajustamento de Conduta 
(TAC) nas ações de improbidade administrativa, deflagrando conflito direto com 
o então vigente (2018) parágrafo primeiro do art. 17, da Lei n. 8.429/1992, o qual 
vedava a conciliação.

Nesse período em que foram quebradas as primeiras barreiras para a 
realização da transação em âmbito punitivo de direito indisponível, o êxito para 
a efetivação do negócio jurídico, como um dos caminhos de acesso à justiça, no 
Direito Administrativo Sancionador, dependia, essencialmente, de transpor as 
vedações legais e adaptar os métodos consensuais advindos do direito penal 
na natureza cível da lei de improbidade, considerando a vontade das partes e, 
sucessivamente, a gravidade e a repercussão geral do ato de improbidade, pois 
a natureza de negócio jurídico referenda a autonomia de vontade das partes, 
e, formalmente, seus efeitos vinculam os pactuantes aos efeitos expressos no 
acordo, incluindo cumprimento de pena sancionatória e reparadora.

Por esse ângulo, o negócio jurídico toma força na medida em que a sociedade 
começa a tratar seus conflitos como mecanismo de inovação e mudança social 
(FILHO, OLIVEIRA, 2012), percebendo que somente o Poder Judiciário não será 
capaz de dirimir todas as demandas litigiosas. Assim, passam a buscar outros 
caminhos no afã de obter soluções mais rápidas e eficazes, seja por meio da 
condução mais assertiva (teoria do conflito micro), seja pela teoria dos jogos 
(teoria do conflito macro ou clássica6).

Para a condução assertiva de uma tentativa de conciliação basta a 
predisposição para iniciar uma discussão sobre o tema controvertido entre 
as partes e análise das possibilidades resolutivas do conflito como um 
desdobramento intersubjetivo de acesso à justiça. Todavia, nem sempre é fácil, 
pois no campo da improbidade administrativa, por exemplo, há premissa de 

5	 Metadireito	ou	norma	de	sobredireito	na	doutrina	de	Pontes	de	Miranda	são	normas	
jurídicas	que	visam	regulamentar	outras	normas	e	princípios	filosóficos	fundamentais	para	a	
aplicação	do	Direito.
6	 A	evolução	epistemológica	da	teoria	do	conflito	desenvolveu	dois	expoentes	maiores,	
duas	escolas	por	assim	dizer.	Uma	delas,	denominada	de	escola	 conducista,	que	 tem	por	
pressuposto	fundamental	a	natureza	do	comportamento	humano.	A	outra	escola	da	teoria	
do	 conflito	 está	 intimamente	 vinculada	 à	 teoria	 dos	 jogos	 e	 aos	 estudos	 e	 escolas	 sobre	
negociação,	cujo	foco	é	a	análise	de	relacionamento	entre	os	indivíduos	conscientes	e	seus	
entremeios	com	os	grupos	sociais	em	que	se	 inserem,	seja	de	maneira	voluntária	ou	não	
(FILHO,	OLIVEIRA,	2012).
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dolo subjetivo para composição da licitude o que acaba não cooperando com o 
Ministério Público na proposição do acordo.

Sob o prisma da teoria dos jogos, em caso de desequilíbrio das relações 
negociais, mas evidenciada a intenção subjetiva de uma das partes em obter 
proveito ou benefício indevido, mesmo que imaterial, caberá a outra parte, 
observado o comportamento à margem da lei, instaurar a investigação e 
instrumentalizar a conduta tipicamente ilícita para composição do acordo e 
consequente responsabilização jurídica.

E quando o conflito envolve direitos humanos com seu conceito político, 
normativo e operacional que impõe obrigações ao Estado brasileiro, defronta-
se com a necessidade de implementação de políticas estatais capazes de 
operacionalizar os princípios previstos na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, que por sua vez, estão constitucionalizados na Carta Magna, 
efetivando-se os compromissos assumido pelo Estado e seus governos, como o 
fortalecimento da cidadania, do desenvolvimento econômico e social e incentivo 
à cultura de paz.

As políticas públicas de governança e gestão podem ser elaboradas a 
partir do princípio da consensualidade, tendo como premissa a cultura de paz 
na perspectiva dos Direitos Humanos, estabelecendo organização, cronograma, 
objetivos e metas quanto as garantias de acesso à saúde, à educação, à segurança 
pública, ao pleno emprego, à cultura e à assistência social.

Por sua vez, as políticas públicas judiciárias desenvolverão ações e acessos 
capazes de atingir diversos setores, divulgando-se com estratégias de alcance 
nacional a pacificação das relações, ressaltando-se seu caráter conciso, 
extrajudicial e alternativo. Mesmo em território do Direito Administrativo 
Sancionador, a admissão o negócio jurídico em causas que envolvam direitos 
indisponíveis e política pública é plenamente possível, pois nesse caso, o foco é 
no meio processual autocompositivo, preservando-se o objeto material tutelado 
e inegociável. Aqui, não se confunde indisponibilidade com intransigibilidade.

Com isso, as alterações trazidas à Lei de Improbidade (Lei n. 14.230/2021) 
sedimentou uma tendência legislativa, como dito, inaugurado desde o início dos 
anos 90, e tornou expressa a possibilidade da justiça negocial, por meio do acordo 
de não persecução civil, na esfera do Direito Administrativo Sancionador, como 
alternativa de resposta rápida aos conflitos que envolvem crimes de desvio de 
dinheiro público, firmando a tese da vocação constitucional pela transação do 
litígio, a partir da efetivação das políticas públicas e judiciária.

A negociação da sanção entre demandado e Ministério Público trouxe 
resultados úteis quanto às práticas da justiça restaurativa e utilidade social, 
evitando-se a banalização das penas previstas na Lei de Improbidade. 
Possibilitou, inclusive, a modulação dos efeitos nos institutos da colaboração 
premiada, no acordo de leniência, procedimentos internos de integridade, de 
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auditoria, incentivo à denúncia de irregularidades e incentivo às boas práticas 
administrativas.

A título de sugestão, seria interessante que tanto o Ministério Público como 
o Tribunal de Justiça local viabilizassem por meio de política pública judiciária, 
centros de conciliação e mediação do Direito Administrativo Sancionador, 
com equipe multidisciplinar de contadores, engenheiros, peritos, jornalistas 
investigativos, sociedade civil, etc, os quais, por meio de acordo de integridade, 
ajudariam o mediador a celebrar o acordo de não persecução civil.

Consensualidade e improbidade administrativa: o acordo 
de não persecução cível (ANPC)

O pacote anticrime foi uma das alterações normativas mais significativas 
nos últimos tempos em relação ao princípio da consensualidade punitiva no 
Direito Sancionador pois, quebrando paradigmas, trouxe diversas mudanças na 
legislação penal e processual penal, como também no microssistema civil da 
tutela da probidade administrativa. 

É certo que dita consensualidade não era novidade, porque prevista nas 
transações penais dos Juizados Especiais para os crimes de pequena monta, 
como também previsto na transação das colaborações premiadas, nos crimes de 
maior complexidade. Todavia, nos crimes medianos, cuja pena mínima seja inferior 
a 4 anos e na improbidade administrativa foi grande novidade, possibilitando a 
celebração de acordo de não persecução penal e cível, respectivamente.

O clamor social advindo com as grandes operações de investigação do 
Ministério Público e seus desdobramentos, bem como o pacto social de combate 
à corrupção promovido por órgãos de fiscalização, controle e sociedade civil 
resultou nessas transformações legislativas, quebrando grandes paradigmas 
sobre a consensualidade no direito sancionador, que engessavam, por exemplo, 
a reparação do dano ao patrimônio público.

A corrupção custa caro à sociedade e sendo ineficiente e dispendioso o 
custo da judicialização, também traz consigo outra dimensão cronológica de 
efetivação, pois o tempo de tramitação da demanda é demorada e a probabilidade 
de procedência da pretensão ao longo do tempo perde o sentido na medida em 
que vão ocorrendo reincidências dos atos ímprobos dos agentes públicos, ano 
após ano, denotando à sociedade que o crime compensa.

Segundo Jurubeba e Leonardo (2018, p. 509), no período de janeiro de 2015 
a julho de 2017, foram distribuídos no Judiciário Tocantinense um total de 43 
processos autuados na classe de inquérito policial tendo como assunto principal 
ou secundário os crimes de corrupção passiva e ativa (artigo 317 e 333 do Código 
Penal), totalizando 9 ações penais com instrução finalizada e julgamento do feito, 
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o que demonstra alta ineficiência na persecução penal e combate aos crimes de 
corrupção praticados por organizações criminosas no Estado do Tocantins.

No ano de 2020, consoante pesquisa no site do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) – Justiça em Números – demandas por classe e assunto - foram 
julgadas 327 ações envolvendo crimes de corrupção passiva e ativa, somadas em 
1º e 2º grau de jurisdição, dados que denotam, mesmo decorridos 3 (três) anos 
do parâmetro antecessor, a parca demanda da persecução penal nesse tipo de 
crime.

Partindo da mesma fonte de dados estatísticos da Justiça em Números do 
CNJ, observou-se que, na esfera da reparação cível nos casos de improbidade 
administrativa, em 2017 foram julgadas 288 ações civis públicas, e em 2020 
foram julgadas apenas 1328 ações da mesma espécie, contadas nos dois graus 
de jurisdição.

Ante a análise destes dados, fica evidente a necessidade de aperfeiçoamento 
do sistema de justiça em favor da celeridade da resposta estatal, seja sob a justiça 
adversarial, seja sob a justiça negociada. Os crimes de corrupção e improbidade 
estão cada dia mais sofisticados, de difícil apuração do dolo, exigindo do 
Ministério Público capacitação em tecnologias sociais de vanguarda.

Neste contexto, é iminente refletir de maneira mais objetiva e crítica a 
Justiça negociada, dialogada e sistemática em prol da efetividade das ações 
do Ministério Público, propondo, por meio das inovações trazidas pelo pacote 
anticrime, e mais recentemente pela Lei n. 14.230/2021, que alterou a LIA, 
práticas alternativas à persecução penal e cível, as quais poderão fortalecer os 
estudos acadêmicos investigativos para a concreta implementação das políticas 
públicas e sedimentação do Estado Democrático de Direito. 

A leitura sistêmica e estrutural do ordenamento jurídico brasileiro assegura 
o modo rápido e efetivo de ressarcimento dos prejuízos causados ao erário. 
Antes do pacote anticrime, já era possível o termo de ajustamento de conduta9 
para compensar e indenizar a sociedade, destinando-se o dinheiro recebido por 
meio dos ajustes à execução de políticas públicas apropriadas.

Hoje, com o acordo de não persecução, sistematicamente tem-se, além do 
ajuste de conduta, a possibilidade de restituição integral do dano ou de reparação 
moral e material à vítima, como também a penalização do agente ímprobo/
infrator, a multa civil, que, na proposta deste estudo, poderia, por exemplo, ser 
destinado a um fundo permanente de financiamento de medidas consensuais, 

7	 https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_l%2FPainelCNJ.
qvw&host=QVS%40neodimio03&anonymous=true&sheet=shResumoDespFT
8	 https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_l%2FPainelCNJ.
qvw&host=QVS%40neodimio03&anonymous=true&sheet=shResumoDespFT
9	 Resolução	n.	179,	de	26	de	julho	de	2017,	do	Conselho	Nacional	do	Ministério	Público.
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contando com um aparato de profissionais multidisciplinares capazes de dar 
todo atendimento possível aos acordantes que se disporem a fazer acordos de 
não persecução, a qual poderia ser viabilizado como uma política pública judicial 
para garantia da justiça célere e razoável duração do processo.

O momento atual é favorável ao protagonismo do Ministério Público como 
titular da ação penal e da ação de improbidade, pois tem em suas mãos a opção 
da resolutividade extrajudicial das demandas sem a necessidade de intervenção 
do rito processual imposto pelo direito vertical/adversarial. É preciso acreditar 
que nos efeitos do acordo de não persecução e deixar a formalidade processual 
para os casos inevitáveis.

É certo que optar pela consensualidade demanda um trabalho mais acurado, 
mais tempo para planejar as ações, as conversas e as negociações na proposição 
ou na resposta do acordo e, também, por isso demanda uma atuação mais forte 
e incisiva na defesa da vítima e do patrimônio público, ou seja, demanda uma 
gestão qualificada de conflitos.

O conflito, aliás, é um fato social, inevitável e possuidor de aspectos 
destrutivos e construtivos, podendo ser trabalhado a partir dos prismas da 
prevenção, da administração e da resolução. (CARAM; EILBAUM; RISOLÍA, 2017).

Esses três prismas apresentados para resolução de conflitos podem ser 
autocompositivos, isto é, quando são prevenidos, administrados e resolvidos 
pelas partes que nele participam, como também podem ser heterocompositivos, 
contando com a presença de um terceiro elemento – que não é parte para sua 
respectiva resolução. (BÉRTOLI e BUSNELLO, 2017). 

Dessa maneira, a autocomposição é uma forma de resolução de conflitos, 
tanto extrajudicial quanto judicial, que conta com a voluntariedade como fator 
essencial para adesão das partes envolvidas, seu desenvolvimento e término 
resultante, sem para isso recorrer à sentença judicial para sua resolubilidade, 
também chamada de justiça horizontal. Ademais, a instrumentalização das 
ações voltadas para a solução de conflitos como tecnologia social de abreviação 
do tempo de resposta à sociedade e colaboração nacional e internacional, 
privilegiará a dignidade humana em qualquer dos pólos que ocupe o acordante 
em detrimento da formalização de processos judiciais.

Essa questão, inclusive, tem preocupação internacional. A Convenção 
das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (Convenção de 
Palermo, aprovada pelo Decreto Legislativo 231, de 29.05.2003, e promulgada 
pelo Decreto Presidencial n. 5.015, de 12/03/2004) já incentivava os atos de 
colaboração premiada extrajudiciais, e a Convenção das Nações Unidas contra 
a Corrupção (Convenção de Mérida, aprovada pelo Decreto Legislativo 348, de 
18/05/2005, e promulgada pelo Decreto Presidencial 5.687, de 31/01/2000) trouxe 
a preocupação com a estabilidade e a segurança das sociedades enfraquecidas 
pelas graves consequências decorrentes da corrupção.
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O Pacto Global reúne dados10 alarmantes acerca do prejuízo endêmico que 
causa a corrupção no Brasil e no mundo e cita como importante ferramenta 
de defesa do dinheiro público a formatação de compliance, governança e 
transparência, bem como a cooperação internacional das instituições e a 
colaboração das empresas no alinhamento de suas estratégias e operações. 
Cooperar é a palavra de ordem.

Neste ponto, faz-se importante imersão teórica na obra de Jurgen 
Habermas. 

Pensar a justiça negociada e bilateral para resolução de conflitos envolvendo 
agentes corruptos e gananciosos e organizações públicas ímprobas requer 
trabalhar o dualismo comunicativo e instrumental dos meios. Isso é aprender a 
criar outro caminho de aprendizagem visando uma ação comunicativa, de acordo 
com Habermas (2012, p. 285- 286):

(…) sempre que as ações dos agentes envolvidos são 
coordenadas, não através de cálculos egocêntricos de 
sucesso, mas através de atos de alcançar o entendimento 
(grifo nosso). Na ação comunicativa, os participantes 
não estão orientados primeiramente para o seu próprio 
sucesso individual, eles buscam seus objetivos individuais 
respeitando a condição de que podem harmonizar seus 
planos de ação sobre as bases de uma definição comum 
de situação. Assim, a negociação da definição de situação 
é um elemento essencial do complemento interpretativo 
requerido pela ação comunicativa.

A autocomposição, como método de consensualidade, numa ótica 
habermasiana, denota a valorização do esforço crítico e da reflexividade, mediante 
a ação comunicativa dos atores do Ministério Público, como aplicadores e fiscais 
da norma, mas, também, como propositores junto às partes dos conflitos de 
ações conscientes, dialógicas e ativas em prol dos direitos fundamentais. 

É uma estratégia que pode ser usada, fazendo com que aquilo que foi retirado 

10	 A	corrupção	 impede	o	crescimento	econômico,	aumenta	os	custos	de	 transação	e	
cria	um	mercado	desequilibrado,	levando	a	instabilidade	social,	alimentando	a	desconfiança	
pública	e	minando	o	Estado	de	Direito.	A	corrupção	adiciona	25%	aos	custos	de	contratações;	
5%	do	PIB	global	é	perdido	em	corrupção;	700	empresas	e	indivíduos	foram	penalizados	pelo	
Banco	Mundial	por	causa	de	práticas	de	corrupção;	4	bilhões	de	pessoas	ao	redor	do	mundo	
vivem	fora	da	proteção	da	lei;	50%	dos	brasileiros	acreditam	que	a	maioria	dos	executivos	e	
banqueiros	são	corruptos;	e	1	a	cada	10	brasileiros	já	teve	que	pagar	propinas	para	acessar	
serviços	públicos.	Segundo	a	OCDE	a	corrupção	movimenta,	globalmente,	US$	2,6	trilhões	
por	 ano,	metade	 do	 que	 o	mundo	 precisa	 para	 ter	 uma	 infraestrutura	 adequada	 a	 seus	
cidadãos	até	2030.	Por	fim,	o	Tribunal	de	Contas	da	União	(TCU)	aponta	que	a	corrupção	em	
obras	de	infraestrutura	no	Brasil	pode	ter	desviado	R$	300	bilhões	de	reais.



447

da esfera instrumental (o dinheiro) possa retornar e servir à vida das pessoas que 
necessitam para efetivação de seus direitos, não apenas em fundos comuns, 
que podem continuar alimentando o ciclo da corrupção e improbidade na esfera 
estatal, mas retornando por meio de políticas públicas voltadas às garantias da 
dignidade humana.

A comunicação validada pela racionalidade social, num pensamento 
direcionado pela resolução consensual de conflitos, produz na sociedade um 
discurso de novos valores que vão além da justiça punitiva estatal, confirmando 
a diretriz constitucional de que é possível uma reparação formal de ilícito e, 
até mesmo a aplicação de punibilidade, sem um devido processo legal e uma 
sentença condenatória.

De acordo Daher11 (2019), a autocomposição beneficia a construção 
colaborativa da decisão, por meio de uma maior participação social e daqueles 
responsáveis por implementar as medidas burocráticas, proporcionando a 
superação da dialética bipolar clássica do processo individual, com todos os 
seus consectários.

Isso é utópico? Talvez não. O importante é investigar suas bases junto 
aos grupos que atuam nessa esfera no Ministério Público, especialmente os 
defensores do patrimônio público, bem como as entidades públicas lesadas 
e, em conjunto, ou não, oferecer respostas rápidas à sociedade e efetivas 
possibilidades de caminhos a seguir.

A nova onda de acesso à justiça preconiza a garantia dos direitos pela via 
adequada, tempestiva e efetiva da composição, ocorrendo uma passagem 
necessária da justiça estatal imperativa, com a aplicação do direito objetivo como 
única finalidade do modelo de justiça, para aplicação da justiça coexistencial, 
focada na pacificação e na continuidade da convivência (DIDIER JR. e ZANETI 
JR, 2017, p. 112-113).

O Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), às leis da mediação (Lei 
13.140/2015) e arbitragem (Lei 13.129/2015) e essencialmente as leis que 
regulamentaram a colaboração premiada (Lei 12.850/2013) e a lei anticorrupção 
(Lei 12.846/2013), todas incentivam e privilegiam a autocomposição, inclusive no 
âmbito da improbidade administrativa.

Nesse viés, é importante mencionar que a supremacia da busca consensual 
de resolução de conflitos está em diversos artigos do código processual, 
notadamente, no art. 3º, que prevê a estimulação e preferência pelos métodos 
de solução consensual de conflitos, no art. 139, V, que incentiva a proposição de 
autocomposição em qualquer fase processual, no art. 165, que prevê a criação 
dos centros judiciários de solução consensual de conflitos pelos Tribunais de 

11	 Painelista	no	I	Congresso	Estadual	do	Ministério	Público	do	Tocantins,	com	o	tema	
Ministério	Público	e	Resolução	Extrajudicial	de	Conflitos,	conceito	mencionado	na	exposição.
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Justiça, no art. 174, que prevê a criação de câmaras de mediação e conciliação, 
com atribuições relacionadas à autocomposição no âmbito administrativo e 
no art. 190 que ratifica a preferência pela consensualidade, sem impor óbice 
a Administração Pública de participação do microssistema de negociação 
processual.

No âmbito da ação civil pública deve prevalecer o interesse na efetiva tutela 
dos valores morais da sociedade civil, preservando-se a sua mens legis, para a 
qual, em todos os acordos de não persecução, seriam alcançadas a reparação do 
dano ao erário, penalidades de restrição e responsabilização no tempo razoável 
da solução consensual.

Até porque a autocomposição neste tipo de litígio visa preservar o interesse 
público que pode ser dimensionado de forma dinâmica, conforme o bem jurídico 
a ser preservado e a finalidade deste para a tutela dos direitos e sujeição aos 
deveres fundamentais envolvidos (DIDIER Jr., ZANETI Jr., 2017, p. 139).

Neste contexto, o Ministério Público tem um papel primordial, porque é o 
único legitimado para deflagrar a negociação cível e criminal, o que lhe permite 
uma visão mais ampla da negociação das cláusulas e exige, por parte da instituição, 
um protagonismo em pensar soluções sistêmicas para tentar harmonizar esses 
mecanismos consensuais no campo extrajudicial, compreendendo soluções 
colaborativas e punitivas que independam da interferência do Poder Judiciário 
(FRANCISCHETTO, 2020, p. 88).

Com isso, será possível recuperar ativos em tempo definido no acordo, e 
o valores pagos por meio das multas civis poderão ter destinação específica, 
após homologação do Conselho Superior do Ministério Público, ou, se for o caso, 
judicial, como por exemplo, a destinação de rubricas para compras de insumos 
hospitalares, vacinas, ampliação de leitos e unidades de terapia intensiva, todas 
necessidades prementes nesses dias de enfrentamento pandêmico.

A via consensual no Direito Administrativo Sancionador 
como veículo fomentador de políticas públicas em defesa 
dos Direitos Humanos

A diversidade dos métodos de consensualidade, a celeridade da 
resolutividade, a possibilidade do não oferecimento de uma ação civil pública 
de improbidade administrativa ou a desistência de uma acusação ou recurso já 
oferecido, negociadas a partir de condições a serem cumpridas pelo infrator, 
sem condenação judicial, são as principais vantagens a serem administradas 
pelo Ministério Público, nas tratativas do acordo de não persecução cível.

Em toda análise circunstancial, há de se levar em consideração a repercussão 
social do ato de improbidade e o temor gerado na sociedade, a qual espera que 
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a punição esteja à altura do dano praticado, além da reparação, visto que não 
se negocia os fatos apurados em investigação, os quais, para início de acordo, 
devem estar bem fundamentados e comprovados.

No Brasil, estatisticamente, segundo os dados compilados no sítio eletrônico 
do CNJ, Justiça em Números12, ainda prevalece o direito punitivo sobre o direito 
resolutivo e consensual. Como dito no tópico anterior, ainda estão em construção 
novos valores consuetudinários das proposições autocompositivas no âmbito da 
tutela da moralidade administrativa.

No entanto, a atuação da justiça negocial na esfera do Direito Administrativo 
sancionador é algo racional na medida em que permite eficácia às garantias 
constitucionais de proteção da probidade administrativa. Trata-se de resultados 
socialmente úteis, desenvolvidos a partir de uma tecnologia social que concretiza 
as práticas da justiça restaurativa.

A possibilidade de trilhar vários caminhos para a consensualidade é vantajosa 
porque foge à ritualística do microssistema de tutela coletiva, mormente a 
proteção da probidade administrativa nas ações civis públicas, incentivando 
a proposição de acordos no curso dos inquéritos civis, nos procedimentos 
administrativos, nos termos de ajustamento de conduta, nos procedimentos 
disciplinares, entre outros.

Além disso, preserva a autonomia de vontade das partes e cultiva a cultura 
de paz na sociedade por meio da comunicação reflexiva e voluntária, gerada pela 
prática discursiva contemporânea, consoante os estudos citados de Habermas.

O acordo de não persecução cível da Lei de Improbidade Administrativa 
tornou vantajosa a solução consensual na medida em que valem todos os 
prêmios a serem pactuados e a finalidade do consenso (consensualidade de pura 
reprimenda visando à solução célere da demanda através de uma alternativa à 
persecução, abreviação do processo a partir da admissão de culpa ou, ainda, 
consensualidade de colaboração visando à obtenção de meio de prova). 
(FRANCISCHETTO, 2020, p. 108).

Todavia, não há de se perder de vista que a oferta de diversos benefícios 
não retira o caráter alternativo em relação à persecução judicial, nem prescinde 
a assistência de um advogado, tampouco prejudica a proposição da ação penal.

Olhando pelo lado da atuação ministerial, a processualística da ação 
civil pública, no microssistema de reparação e punibilidade, é muito morosa, 
porquanto complexa, de difícil materialização de provas, o que acaba induzindo a 
sociedade a desacreditar na atuação eficiente do Ministério Público.

A Organização das Nações Unidas (ONU) reunida em setembro de 2015, em 
Nova York, adotaram a Agenda 2030, provisionando o mundo nesse futuro próximo 

12	 https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_l%2FPainelCNJ.
qvw&host=QVS%40neodimio03&anonymous=true&sheet=shResumoDespFT
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erradicado de pobreza, protegido o planeta e garantida a paz e a prosperidade. 
Para tanto, definiram 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), cuja 
implementação é de responsabilidade dos governos.

Nesse contexto, a proatividade ministerial conta a seu favor os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, especialmente a meta 16 – paz, justiça e 
instituições eficazes, cujo escopo é promover sociedades pacíficas e inclusivas 
para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos 
e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.

 Especificamente os subitens 16.3: promover o Estado de Direito, em nível 
nacional e internacional e garantir igualdade de acesso à justiça para todos; 
16.4 reduzir significativamente os fluxos financeiros e de armas ilegais, reforçar 
a recuperação e devolução de recursos roubados e combater todas as formas 
de crime organizado; 16.5 reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em 
todas as suas formas; 16.6 desenvolver instituições eficazes, responsáveis e 
transparentes em todos os níveis; 16.7 garantir a tomada de decisão responsiva, 
inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis; 16.10 assegurar 
o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais, em 
conformidade com a legislação nacional e os acordos internacionais, todos 
podem ser estruturados em políticas públicas judiciárias, tendo por missão 
salvaguardar os direitos humanos e as garantias de não violação dos direitos 
fundamentais.

Atitudes proativas de combate à corrupção e promoção das instituições 
pacíficas, justas e inclusivas impacta todos os outros Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. Os recursos públicos são salvos e podem ser 
utilizados na promoção de outras ações, além do fortalecimento da confiança 
pública e do Estado de Direito13. 

As políticas públicas judiciárias, a proatividade no combate à corrupção 
e a celeridade resolutiva obtida por meio dos acordos de não persecução 
aperfeiçoam a resposta jurisdicional, abreviando os resultados como declaração 
de culpa, imposição de pena e reparação do dano (FRANCISCHETTO, 2020, p. 72). 
Somam, também, com a Agenda 2030, amenizando os problemas estruturais do 
sistema de justiça.

Com isso, sobra espaço e tempo para o Poder Judiciário se dedicar ao 
julgamento e punição de outros crimes de grande monta, esquemas complexos 
de crime organizado, combate aos ilícitos de difícil apuração e para ter autonomia 
individual de autolimitação de posições jurídicas de direitos fundamentais. 

A rápida resolutividade dos litígios garante o acesso à justiça, reduz 
a reincidências dos ilícitos, ameniza o favorecimento à ineficácia de 

13	 Objetivo	de	Desenvolvimento	Sustentável	–	ODS	16.
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responsabilização dos agentes públicos, essencialmente perante aqueles que 
agem com dolo no enriquecimento ilícito, lesão ao erário com perda patrimonial 
ou qualquer ato de improbidade que atente contra os princípios da administração 
pública, como, por exemplo, a manutenção do foro privilegiado como impeditivo 
de investigação, o pouco tempo para que haja a prescrição retroativa e a baixa 
carga de sanção penal, os quais denotam a afamada sensação de impunidade.

Por outro lado, fica garantida a dignidade da pessoa humana ao acordante 
que decida na composição de não persecução, pelo ressarcimento integral 
do dano e sua reversão à pessoa jurídica lesada. Mesmo pagando pelo dano 
que cometeu e se submetendo a medidas punitivas, ainda assim, pode lhe ser 
vantajoso, posto que, confessando o ato ilícito, queira ver seu nome e seus bens 
desvinculados de um processo judicial.

Neste ponto, reflete-se acerca da questão prática que dificulta este 
método consensual, qual seja, como se dará a apuração do dano a ser reparado, 
a individualização das condutas e a demanda de perícias técnicas especializadas 
na área contábil, de engenharia, de auditoria e até mesmo a necessidade de 
manifestação do Tribunal de Contas vinculado ao órgão ou entidade lesada, 
dentre outros profissionais que possam delimitar o efetivo rombo no erário.

A resposta é a efetivação das políticas públicas judiciárias de implementação 
e incentivo a consensualidade, cujas ações práticas resultam na equipe 
multidisciplinar de contadores, engenheiros, psicólogos, mediadores e outros 
necessários à orientação prévia à celebração do acordo. A gestão qualificada de 
conflitos exige ações estratégicas para que as partes acordantes não se sintam 
inseguranças ou injustiçadas.

Cada Ministério Público poderá editar sua própria cartilha de políticas 
públicas em prol da execução da consensualidade e da defesa dos direitos 
humanos intrinsecamente ligados ao acesso à justiça e a razoável duração 
do processo, dando diversos caminhos favoráveis ao cumprimento do ato 
consensual sem a necessidade da intervenção do Poder Judiciário, que não seja 
a homologação dos acordos.

Ademais, sugere-se que o ativo recuperado na reparação do dano, advindo 
de acordo consensual, quando possível, poderia ser destinado a um fundo 
permanente de financiamento de políticas públicas de incentivo às garantias de 
direito fundamental, porque subjetivas, sendo aplicadas, caso a caso, conforme 
as metas estabelecidas para sua viabilização e alcance.

Com a implementação desta sugestão estar-se-ia ampliando a gestão 
destes fundos de gestão da administração pública, e, embora alcance o campo 
da discricionariedade do administrador público, entendo possível a modulação 
do dinheiro recuperado à execução e incentivo das políticas públicas mais 
urgentes, sem configurar desvio do dinheiro público, posto que a serviço da 
sociedade, numa atuação preventiva e avançada do Ministério Público.
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Considerações Finais

As ações e decisões voltadas para a solução de problemas na sociedade por 
meio das políticas públicas envolvem as organizações civis e os agentes políticos 
juntos na intenção de traçar metas para se alcançar o bem-estar da população e 
o interesse público do Estado Democrático de Direito, especialmente quando um 
interesse público legítimo e relevante conflita com outro de igual espécie.

Umas das alternativas que melhor permite os agentes públicos efetivar 
as políticas públicas e seus destinatários é o instrumento jurídico acordo de 
não persecução cível, que, se utilizado, por exemplo, nos casos de combate 
à improbidade administrativa, trará a solução consensual do conflito com a 
participação dos agentes públicos e grupos sociais e/ou econômicos, utilizando-
se os ativos resultantes recuperados para fomentar políticas públicas de solução 
de conflitos no âmbito do Direito Administrativo sancionador.

A justiça negociada por meio de acordos de não persecução consolida uma 
tecnologia social na solução de conflitos, pois põe fim a um litígio com mais 
agilidade e resolutividade, sem o desgaste de um processo judicial para as partes 
e sem abarrotar o Poder Judiciário com mais processos, os quais, segundo os 
dados levantados na pesquisa, recuperam muito pouco o montante desviado 
para o erário.

Para bem utilizá-la são necessárias atitudes proativas do Ministério Público, 
protagonizando a proposição de resolutividade dos litígios, capacitados para a 
reparação do dano, punibilidade e extinção da pretensão punitiva. Para isso, são 
necessárias as políticas públicas judiciárias da cultura de paz e preservação das 
garantias fundamentais do cidadão.

A vantagem da solução consensual é que ela é produzida a partir do 
diálogo entre as partes para compor interesses que são relevantes para ambos 
os negociadores do direito, destinando-se os resultados à efetivação de novas 
políticas públicas e evitando a judicialização das demandas.

Embora haja uma política permanente de incentivo e aperfeiçoamento dos 
mecanismos de autocomposição no Poder Judiciário, o Ministério Público pode 
elaborar um relatório técnico específico que aborde, de forma sistemática, as 
questões levantadas neste estudo, a sugestão de implementação das políticas 
de solução de litígios, as quais darão subsídios aos membros para a celebração 
da composição, incentivando-se, inclusive, o protagonismo da instituição na 
iniciativa de propor a mediação na vigência dos procedimentos de investigação 
cível ou procedimentos administrativos.

O viés alternativo da composição, posto que preferencial à judicialização, 
requer a análise apurada da gravidade concreta do injusto social e sua 
repercussão na segurança jurídica da sociedade, aliadas à confissão do agente 
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ímprobo quanto ao ilícito apurado. A visão ampliada dos membros do Ministério 
Público, no combate aos ilícitos na área cível e criminal, permitirá a firmeza da 
negociação e seus reflexos punitivos, nos casos de improbidade administrativa, 
preservando-se a indisponibilidade do bem público e a aplicação da pena 
conforme a colaboração prestada.

A celebração do acordo de não persecução cível interrompe a prescrição e, 
caso não seja cumprido, o Ministério Público poderá retomar a pretensão punitiva 
pela via judicial, sem necessidade de acompanhar a execução do feito, porque 
faz parte da voluntariedade das partes o dever de aderir ao que foi acordado, 
cada qual cumprindo sua parte. 

O ressarcimento integral do dano, a devolução do dinheiro desviado e a 
possível destinação da multa civil para implementação de políticas públicas 
em defesa e implementação da consensualidade no Direito Administrativo 
Sancionador demandará o simples acompanhamento extrajudicial do membro 
do Ministério Público com quem se celebrou a composição, numa atuação 
ministerial protagonista, preventiva e estrutural.

Ampliando o mesmo sentido da atuação estrutural, o ANPC poderá 
contemplar a adoção de mecanismos que remetem à adesão de condutas éticas, 
nos moldes do sistema de autosserviço em auditoria chamado e-Prevenção, 
desenvolvido pelo Tribunal de Contas da União no Programa Nacional de 
Prevenção à Corrupção (PNPC), como também impor sanções que abranjam 
suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar ou receber incentivos 
fiscais ou creditícios, mesmo se celebrada sem a homologação judicial.

O cumprimento das cláusulas do ANPC, se proposto extrajudicialmente, será 
acompanhado no curso do inquérito civil ou do procedimento administrativo, 
cabendo à parte compromissária comprovar a resolução das obrigações 
assumidas perante o Ministério Público. Caso o acordo ocorra no curso da ação 
de improbidade administrativa, é recomendável que o membro da instituição 
instaure um procedimento administrativo de acompanhamento devidamente 
alinhavado ao processo judicial, no qual serão documentados os atos negociais.

O arquétipo processual precisa ser rompido para um bom alcance da gestão 
qualificada de conflitos. As mudanças sociais e estruturais estão batendo à 
porta. A consensualidade sistêmica é uma opção inevitável à tecnologia social 
de redução da corrupção e do suborno, meta a ser alcançada até 2030, nos 
parâmetros dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Caberá ao Ministério Público o papel principal de viabilizar esta mudança, por 
meio do desenvolvimento e aplicação de políticas públicas judiciárias e estatais, 
capazes de reduzir substancialmente a recorrente sensação de impunidade dos 
crimes contra o patrimônio público. O olhar será na dignidade humana e não mais 
no processo em si.
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