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RESUMO 

 

Em 25 de abril de 2018, foi promulgada a Lei n.º 13.655/18, que incluiu na Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) disposições sobre segurança 

jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito público, sendo tal Lei 

decorrente do Projeto de Lei n.º 7.448/2017. Antes de o Projeto de Lei ser 

sancionado, contudo, o Ministério Público Federal (MPF) encaminhou à Presidência 

da República a Nota Técnica Conjunta n.º 01/2018, na qual expôs sua profunda 

preocupação acerca das alterações que a nova Lei traria ao ordenamento jurídico 

brasileiro, mormente no que diz respeito ao combate à improbidade administrativa. 

Diante de tal controvérsia jurídica, o presente trabalho se propõe a estabelecer o 

alcance e a repercussão da Lei n.º 13.655/18 na administração pública, bem como 

seus possíveis reflexos em relação à Lei n.º 8.429/92. Conquanto não se encontre 

uma vasta produção sobre a Lei nova, a presente obra fundou sua base no estudo 

de autores consagrados no ramo do Direito Administrativo para entender o instituto 

da improbidade administrativa bem como as funções do Ministério Público. 

Especificamente no que tange ao Projeto de Lei 7.448/2017, analisou-se tanto os 

pareceres das Comissões de Constituição e Justiça do Senado Federal e da Câmara 

dos Deputados quanto a Nota Técnica Conjunta n.º 01/2018 do MPF, a fim de se 

encontrar um consenso em meio ao confronto de argumentos. Por meio do presente 

estudo, foi possível verificar que a Presidência da República, ao vetar parcialmente o 

Projeto de Lei, retirou algumas disposições que poderiam trazer controvérsias, 

embora também tenha deixado espaço aberto para discussões entre os operadores 

do direito, como no caso do artigo 28, caput, que foi acrescentado à LINDB. 

Esclarece-se, ao fim, que não se procura encerrar o assunto por meio da presente 

obra, mas abrir espaço para uma discussão bem fundamentada acerca das 

novidades trazidas pela Lei n.º 13.655/18. 

 

Palavras-chave: Improbidade Administrativa. Corrupção. Ministério Público. Lei n.º 

13.655/18. 

 



ABSTRACT 

 

On April 25, 2018, arising from Bill No. 7.448/2017, the Law No. 13.655/18 was 

enacted, including provisions on legal certainty and efficiency in the creation and 

application of public law in the Law of Introduction to Brazilian Law Norms (LIBLN). 

Before the Bill was sanctioned, however, the Federal Public Prosecution Office 

(FPPO) referred to the Presidency of the Republic the Joint Technical Note No. 

01/2018, in which it expressed its deep concern about the changes that the new Law 

would bring to the Brazilian legal system, especially with regard to combating 

administrative improbity. In the face of such legal controversy, this paper proposes to 

establish the scope and repercussion of Law No. 13.655/18 in public administration, 

as well as its possible effects on Law No. 8.429/92. Although there is not a vast 

production on the new Law, the present work based its study on authors consecrated 

in the branch of Administrative Law to understand the institute of administrative 

improbity as well as the functions of the Public Prosecution Service. Specifically with 

regard to Bill 7.448/2017, both the opinions of the Constitution and Justice 

Committees of the Federal Senate and the Chamber of Deputies were analyzed, as 

well as the Joint Technical Note No. 01/2018 of the FPPO, in order to find a 

consensus in the face of counter arguments. Through this study, it was possible to 

verify that the Presidency of the Republic, by partially vetoing the Bill, withdrew some 

provisions that could bring about controversy, although it also left open space for 

discussions among legal operators, as in the case of article 28, caput, which was 

added to LIBLN. Finally, it is clarified that it is not sought to close the matter through 

the present work, but to open space for a well-founded discussion about the 

innovations brought by Law 13655/18. 

 

Keywords: Administrative Improbity. Corruption. Public Prosecution Service. Law 

No. 13.655/18 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em 13 de abril de 2018, o Ministério Público Federal, por meio da 

Procuradoria Geral da República, encaminhou à Presidência da República a Nota 

Técnica Conjunta n.º 01/2018 sobre Projeto de Lei n.º 7.448/2017, manifestando sua 

preocupação acerca dos possíveis efeitos que tal projeto de lei poderia acarretar no 

tocante à coibição da improbidade administrativa no Brasil.  

Acontece que, em 25 de abril de 2018, tal projeto de lei foi sancionado 

e convertido na Lei n. 13.655/18, que acrescentou diversos artigos na LINDB 

dispondo sobre segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do Direito 

Público. 

Ora, diante da promulgação da nova lei, este trabalho se propõe a 

indagar as possíveis repercussões que serão causadas na aplicação do Direito 

Administrativo, mormente no que diz respeito à aplicação da Lei de Improbidade 

Administrativa, tendo em vista a ponderação feita pelo Ministério Público Federal. O 

questionamento que se impõe é: será que a nova lei veio para afrouxar os 

mecanismos de proteção ao patrimônio público ou para assegurar a maior 

possibilidade de contraditório dentro do processo administrativo e judicial de 

apuração do ilícito praticado contra a Administração? 

Assim, no primeiro momento desta obra, procede-se a um estudo do 

instituto da improbidade administrativa, para delinear quais mecanismos de defesa 

ao patrimônio público são adotados atualmente no Brasil. Aqui, busca-se traçar os 

limites da Lei n.º 8.429/92, também conhecida como Lei de Improbidade 

Administrativa ou, simplesmente, Lei de Improbidade, indicando-se quais atos são 

combatidos, quem pode ser responsabilizado e em que medida são aplicadas as 

respectivas sanções. 

Em um segundo momento, almeja-se um aprofundamento da matéria 

por meio do estudo da corrupção em si, esta como mazela que causa enormes 

custos socioeconômicos. De fato, embora seja difícil calcular os valores exatos dos 

prejuízos decorrentes da corrupção, o World Economic Forum estima que os custos 

derivados da corrupção ultrapassam o montante de 2.6 trilhões de dólares. Diante de 
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tais dados aterradores, verifica-se em que medida o Ministério Público apresenta 

competência em relação ao combate à corrupção, e qual papel lhe foi atribuído pela 

Lei de Improbidade e pela Constituição Federal. 

Ao fim, após analisados todos esses pontos, avalia-se as mudanças 

trazidas pela Lei n.º 13.655/18 no que diz respeito ao Direito Administrativo, 

mormente no que tange à proteção contra a improbidade administrativa, visando-se 

a determinar se as alterações trazidas pela nova lei realmente põem em risco a 

democracia brasileira e o combate à improbidade administrativa no Brasil ou se 

antes vêm para assegurar ao servidor público o exercício do contraditório nos 

processos administrativos e judiciais. 
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2 A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA SOB A ÓTICA DA CONSTITUIÇÃO DE 

1988 E SUA DIRETRIZES LEGAIS 

 

Washington dos Santos define a palavra improbidade relacionando-a à 

falta de honradez, à maldade, à falta de retidão do indivíduo e à desonestidade 

(SANTOS, 2001). Com efeito, a improbidade, sendo a negação da palavra 

probidade, é um termo carregado de um juízo valorativo relacionado à ética e à 

moral. 

No âmbito do Direito, então, quando se fala em improbidade 

administrativa, traz-se a noção de normatização de um compromisso moral do 

servidor público em zelar pelo interesse público durante o exercício do seu munus 

publicum1.  

De fato, há uma relação mínima entre o Direito e a Moral consagrada 

na Constituição Federal de 1988 quando se estabeleceu no caput do artigo 37 da 

nossa Lei Maior que a administração pública deve obedecer ao princípio da 

moralidade. 

Nesse tocante, o § 4º do mesmo artigo 37 veio a determinar que os 

atos de improbidade administrativa poderão importar em diversas sanções, tais 

como suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade de 

bens e ressarcimento ao erário, veja-se: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 
[...] 
§ 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. 

 

 
1 

 Expressão latina equivalente a múnus público que, conforme aduz SANTOS (2001, p. 164), 

significa: “O que procede do encargo de uma autoridade pública ou da lei, cujo ônus, imposto pelo 

Estado, obriga o indivíduo a certos encargos em benefício coletivo ou no interesse da pátria ou da 

ordem social”. 
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A Lei n.º 8.429/92 foi responsável, assim, por regulamentar o artigo 37, 

§ 4º, da CF/88, instituindo em seu texto a tipologia dos atos considerados como 

improbidade administrativa e cominando para eles as respectivas sanções, sendo a 

responsabilização do agente público que faz o mau uso de seu múnus para auferir 

benefício para si ou para outrem uma decorrência lógica da própria ideia de ilicitude 

do ato por ele praticado. 

O agente público, enquanto guardião da res publica e do interesse 

público deve atuar justamente no sentido de zelar pelos bens públicos, sendo por 

isso ainda mais reprovável a conduta do agente que faz mau uso de sua função 

para, por exemplo, locupletar-se ilicitamente. 

A Lei n.º 8.429 estabelece, então, um conjunto de penas aplicáveis, 

independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na 

legislação específica, ao responsável pelo ato de improbidade, que vão desde a 

perda de bens à suspensão dos direitos políticos. 

Entretanto, dada a extraordinária gravidade das sanções cominadas 

pela Constituição e pela Lei n.º 8.429/92, é necessário parcimônia antes de se 

condenar um agente público. A aplicação de tais penas não seria compatível, 

portanto, com condutas imbuídas de boa-fé nem com ilícitos de menor ou de 

nenhuma repercussão no campo normativo da moral (FERRAZ, 2017). 

Tal parametrização é decorrência lógica das diversas diretrizes da Lei 

de Improbidade Administrativa que, conquanto sejam fundamento para a 

condenação de um agente ímprobo, também servem como base jurídica para se 

assegurar a não punição daquele outro que sempre age dentro das expectativas 

para o exercício de sua função pública. 

 

2.1 Agentes da improbidade administrativa 

 

A Lei n.º 8.429/92 determina quais as pessoas são passíveis de 

incorrer nas sanções previstas para a prática de atos de improbidade. Conforme 

aduz o caput do artigo 1º dessa Lei, qualquer agente público, servidor ou não, que 

pratique atos contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos 
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Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de 

empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou 

custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do 

patrimônio ou da receita anual, deverá ser punido. 

Nesse jaez, o parágrafo único do referido artigo 1º faz a ressalva de 

que 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 cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, também estarão 

sujeitos às penalidades da Lei de Improbidade limitando-se, contudo, a sanção 

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

A definição de agente público, por sua vez, nos termos do artigo 2º da 

Lei n.º 8.429/92, recai sobre todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou 

sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer 

outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas 

entidades mencionadas no artigo anterior.  

Não obstante essas diversas disposições sobre os agentes públicos, 

frise-se que a Lei de Improbidade também se aplica, no que couber, àquele que, 

mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de 

improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta, conforme 

aduz expressamente seu artigo 3º. 

Como consequência lógica de tal disposição legal, tem-se pela 

impossibilidade de se punir um particular com a pena de perda de função pública, 

mas seria plenamente viável, por exemplo, a aplicação da pena de perda de bens 

incorporados ilicitamente ao patrimônio de terceiro em virtude da prática de um ato 

de improbidade por parte de um agente público (GARCIA; ALVES, 2011). 

Como se vê, o legislador pátrio estabeleceu um universo extremamente 

amplo para as pessoas que podem ser responsabilizadas nos termos da Lei de 

Improbidade. Exemplificando, Flávio Sátiro Fernandes afirma que estariam sujeitos 

às cominações legais, os membros de colegiados que não são remunerados, os 

dirigentes de entidades privadas e até mesmo os fornecedores, enfim todos os que 
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concorram para a prática dos atos previstos na Lei n.º 8.429/92 (FERNANDES, 

1997). 

É interessante levantar a questão sobre o agente público de fato, assim 

entendido como aquele agente que, não obstante uma investidura irregular, 

aparenta, diante de terceiros, uma suposta situação de legalidade (MELLO, 2013). 

Nesses casos, Garcia e Alves apontam que os agentes de fato, 

diferentemente dos agentes de direito, somente serão considerados agentes 

públicos para os fins da Lei de Improbidade quando assumirem tal posição por força 

de disposição voluntária do próprio ente lesado. Não havendo essa relação com o 

ente lesado, a conduta do agente poderá incorrer nas sanções do crime de 

usurpação de função pública (artigo 328, do Código Penal), mas não nas penas 

previstas na Lei de Improbidade (GARCIA; ALVES, 2011). 

E quanto aos advogados, estariam eles enquadrados no conceito de 

agente público estipulado na Lei n.º 8.429/92? Fábio Medina Osório entendia que 

sim, tendo em vista que tais profissionais exerceriam um múnus público e atuariam 

junto ao Poder Judiciário, sendo sua função essencial à prestação jurisdicional2. 

Contudo, posteriormente o próprio autor revisou seu entendimento concluindo que 

advogados não seriam considerados agentes públicos (apud GARCIA; ALVES, 

2011). 

De fato, embora os advogados exerçam função perante o Poder 

Judiciário, aqueles não apresentam um vínculo funcional específico para com este, o 

que os desqualifica como agentes públicos no termo do artigo 2º da Lei de 

Improbidade. Ademais, ainda que os causídicos sejam inscritos na Ordem dos 

Advogados do Brasil, a OAB apresenta natureza de serviço público e não mantém 

qualquer vínculo funcional ou hierárquico com os órgãos da administração pública, 

conforme aduz o artigo 44, caput e § 1º do Estatuto da Advocacia3. De todo o 

 
2 

 De fato, o artigo 133 da CF/88 aduz que o advogado “é indispensável à administração da 

justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei”. 

Tal artigo encontra-se localizado no Capítulo IV do Título IV da CF/88, sendo tal capítulo denominado 

“DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA”, pelo que a advocacia é classificada pela doutrina 

majoritária como uma função essencial à justiça. 

3 
 Art. 44. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), serviço público, dotada de personalidade 

jurídica e forma federativa, tem por finalidade: [...]  
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exposto, conclui-se que os advogados não seriam considerados agentes públicos 

para os fins da Lei de Improbidade Administrativa, não obstante possam ser 

responsabilizados por seus atos nos termos da legislação específica, tais como o 

Estatuto da Advocacia e o Código Penal. 

 

2.2 Tipologia dos atos de improbidade administrativa 

 

A Lei n.º 8.429/92 estabelece, entre seus artigos 9º e 11, a tipificação 

dos atos de improbidade administrativa. Conforme a definição legal, tais atos podem 

ser classificados como: a) atos de improbidade administrativa que importam 

enriquecimento ilícito; b) atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao 

erário; c) atos de improbidade administrativa decorrentes de concessão ou aplicação 

indevida de benefício financeiro ou tributário; d) atos de improbidade administrativa 

que atentam contra os princípios da administração pública. 

Cumpre registrar, de início, a técnica redacional utilizada pelo 

legislador no texto dos artigos 9º, 10 e 11 da Lei n.º 8.429/92. No caput desses três 

artigos4, é possível verificar a utilização do termo “notadamente”, de modo a se 

concluir que os respectivos róis apresentados são meramente exemplificativos, e 

não taxativos (PAZZAGLINI FILHO, 2005). Assim, após o esclarecimento dessa 

questão, passa-se à análise individualizada de cada uma das classificações 

constantes na Lei de Improbidade Administrativa. 

 

2.2.1 Dos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito 

                                                                                                                                                                                      
 § 1º A OAB não mantém com órgãos da Administração Pública qualquer vínculo funcional ou 
hierárquico. (Lei n.º 8.906/94) 

4 
 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: [...] 

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: [...] 

 Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da 
administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: [...] 
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Nos termos do caput do artigo 9º da Lei de Improbidade, auferir 

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

mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1° 

dessa lei constituiria ato de improbidade administrativa que configura enriquecimento 

ilícito. 

Nesse espectro, conforme lição de Garcia e Alves, “o não-

locupletamento ilícito reside em um dever moral que deve nortear as relações 

sociais, sendo consectário dos princípios da Justiça e do Direito” (GARCIA; ALVES, 

2011, p.283). 

De fato, o não enriquecimento sem causa se trata de verdadeiro 

princípio geral de direito, protegido inclusive na seara cível, conforme disposição do 

artigo 884 do Código Civil 5 . Na seara administrativa, o artigo 9º da Lei de 

Improbidade traz um rol exemplificativo de condutas que, notadamente, 

configurariam enriquecimento ilícito. 

Dentre tais condutas, destaca-se aquela prevista no inciso VII desse 

artigo, que estabelece que a simples aquisição, no exercício de mandato, cargo, 

emprego ou função pública, de bens de qualquer natureza cujo valor seja 

desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público caracteriza o 

enriquecimento ilícito do agente. 

Tal conduta, segundo Oliveira, trata-se de verdadeira “hipótese 

excepcional de responsabilidade objetiva”, possuindo caráter subsidiário e 

prescindindo da presença de qualquer elemento subjetivo, cabendo ao agente 

público o ônus de comprovar a origem lícita dos bens por ele adquiridos (OLIVEIRA, 

2011). 

De fato, em algumas circunstâncias, tais como na lavagem de dinheiro, 

verifica-se uma verdadeira impossibilidade fática de o Estado poder comprovar a 

origem ilícita do patrimônio adquirido pelo agente público. Para se combater, então, 

a impunidade de tais agentes, a lei criou essa hipótese de responsabilização, e 

 
5  

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a 

restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. (Lei n.º 10.406/02) 
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repassou ao agente o ônus de comprovar a licitude da origem dos bens 

incompatíveis com a renda por ele regularmente auferida6. 

 

2.2.2 Dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário 

 

O caput do artigo 10 da Lei n.º 8.429/92, por sua vez, informa que 

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 

artigo dessa lei. Cuida, portanto, dos atos que causam prejuízo ao patrimônio 

público, sejam eles praticados com dolo ou com culpa. 

Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves aduzem, aqui, que, como 

consequência da infração às normas vigentes, o ato ilícito será considerado nulo e 

insuscetível de produzir efeitos jurídicos válidos voltando-se, assim, a situação 

jurídica ao status quo ante, observando-se o cânone quod nullum est, nullum 

producit effectum (GARCIA; ALVES, 2011). É daí que decorre, portanto, a 

responsabilidade de se ressarcir o dano causado ao erário pela prática do ilícito 

previsto nesse artigo 10 da Lei de Improbidade. 

 

2.2.3 Dos Atos de Improbidade Administrativa Decorrentes de Concessão ou 

Aplicação Indevida de Benefício Financeiro ou Tributário 

 

Seguindo o raciocínio de coibição dos atos que causam prejuízo ao 

erário, a Lei Complementar n.º 157, de 29 de dezembro 2016, incluiu à Lei n.º 

 
6 

 Destaque-se, aqui, que o artigo 13 da Lei de Improbidade estipula que a posse e o exercício 

de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que 

compõem o seu patrimônio privado, a qual ficará arquivada no serviço de pessoal competente. No 

mesmo sentido, a Lei n.º 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis 

da União, das autarquias e das fundações públicas federais, estabelece em seu artigo 13, § 5º, que, 

no ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio 

e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Ambos os 

dispositivos legais demonstram, assim, clara medida preventiva para se detectar eventual 

enriquecimento ilícito do servidor público durante o exercício de sua função. 
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8.429/92 o artigo 10-A7 que veio para tipificar expressamente a conduta do agente 

que por meio de qualquer ação ou omissão conceder, aplicar ou manter benefício 

financeiro ou tributário contrário ao que dispõem o caput e o § 1º do art. 8º- A da Lei 

Complementar n.º 116, de 31 de julho de 2003, que trata do Imposto Sobre Serviços 

de Qualquer Natureza (ISS), de competência dos Municípios e do Distrito Federal. 

 Tal dispositivo, diferentemente do artigo 10, não prevê a 

responsabilização do agente em caso de simples culpa, o que justifica que ele venha 

localizado em subtítulo separado, embora também trate de ato que acarreta um 

prejuízo ao erário. 

 

2.2.4 Dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da 

administração pública 

 

Conforme dispõe caput do artigo 11 da Lei n.º 8.429/92, 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. 

Já em seu artigo 4º, a Lei de Improbidade Administrativa aduz que os 

agentes públicos são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe 

são afetos, em clara repetição ao artigo 37, caput, da Constituição Federal, deixando 

de incluir apenas o princípio da eficiência que foi apenas posteriormente incluído na 

CF/88 por meio de emenda constitucional. 

Interessante perceber, assim, que todos os princípios arrolados no 

texto constitucional foram abarcados pelo artigo 11 da Lei de Improbidade. De fato, 

 
7 

 Art. 10-A. Constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão para 

conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõem o caput e o § 

1º do art. 8º-A da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. (Lei n.º 8.429/92) 
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pela leitura do caput desse artigo, a violação dos princípios da legalidade e da 

imparcialidade8, configura, per si, ato de improbidade administrativa. 

A proteção aos princípios da eficiência e da publicidade deflui, 

respectivamente, dos incisos II e IV. O primeiro (inciso II) tipifica as condutas de 

retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, enquanto que o segundo 

(inciso IV) tipifica a conduta de negar publicidade aos atos oficiais. 

Já o princípio da moralidade encontra guarida por sua vez, nos deveres 

de honestidade, arrolado ainda no caput do artigo 11 da Lei de Improbidade. 

 

2.3 Elemento subjetivo para a tipificação dos atos de improbidade 

 

Quanto ao elemento subjetivo necessário para a tipificação dos ilícitos 

previstos na Lei de Improbidade, tem-se que somente o artigo 10, que trata dos atos 

que causam prejuízo ao erário, admite que o ilícito decorra de qualquer ação ou 

omissão, seja dolosa ou culposa, enquanto que os demais casos apenas se 

configuram se houver o dolo por parte do agente. Conforme ensinam Emerson 

Garcia e Rogério Pacheco Alves, tal discriminação ocorre porque, em regra, a 

reprovabilidade da conduta somente pode ser imputada àquele que voluntariamente 

pratica um ato, sendo necessária expressa determinação legal para que haja 

punição em casos de mero descuido ou falta de atenção. Nesse sentido, quando o 

legislador decidiu por prever a hipótese de culpa apenas no caput do artigo 10, deve-

se concluir que, em relação aos demais artigos, a regra é que somente sejam 

punidos em caso de dolo (GARCIA; ALVES, 2011). 

Disso é que decorre a máxima de que o objetivo principal da Lei de 

Improbidade não é punir o administrador público inábil, mas o desonesto9. Frise, no 

 
8
 De fato, existe uma diferença semântica entre as palavras imparcialidade e impessoalidade: 

enquanto imparcialidade traduz a ideia de não se tomar parte em uma contenda, impessoalidade 
denota a ideia da não personificação de um interesse coletivo. Contudo, no caso da Lei de 
Improbidade, Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves aduzem que a palavra imparcialidade deve 
ser entendida como a impessoalidade, para se manter a consonância com o texto constitucional 
(GARCIA; ALVES, 2011) 

9 
 RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

LEI 8.429/92. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.  
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entanto, que, mesmo em relação aos atos tipificados no artigo 10, Emerson Garcia e 

Rogério Pacheco Alves defendem que o simples dano ou prejuízo ao erário não é 

capaz de configurar a conduta de improbidade administrativa, sendo necessário que 

a conduta que originou o dano seja fruto da não observância dos princípios que 

devem reger os atos dos agentes públicos (GARCIA; ALVES, 2011, p. 305). 

Contudo, caso não se comprove a existência de dolo ou de culpa na 

conduta do agente público, não restará tipificada a conduta descrita no artigo 10 da 

Lei n.º 8.429/92. Isso decorre da própria situação fática da administração pública 

que, não raras as vezes, precisa realizar negócios que envolvam algum grau de 

risco. Assim, para não se engessar completamente a atividade administrativa, a Lei 

não pode punir a conduta do agente que, observando a todos os preceitos dele 

exigidos, causa eventualmente algum prejuízo ao patrimônio público, decorrente dos 

riscos inerentes ao próprio negócio realizado. 

 

2.4 Sanções aplicáveis ao agente da improbidade 

 

                                                                                                                                                                                      
1. O ato de improbidade, na sua caracterização, como de regra, exige elemento subjetivo 

doloso, à luz da natureza sancionatória da Lei de Improbidade Administrativa.  

2. A legitimidade do negócio jurídico e a ausência objetiva de formalização contratual, 
reconhecida pela instância local, conjura a improbidade.  

3. É que "o objetivo da Lei de Improbidade é punir o administrador público desonesto, não o 
inábil. Ou, em outras palavras, para que se enquadre o agente público na Lei de Improbidade é 
necessário que haja o dolo, a culpa e o prejuízo ao ente público, caracterizado pela ação ou omissão 
do administrador público." (Mauro Roberto Gomes de Mattos, em "O Limite da Improbidade 
Administrativa", Edit. América Jurídica, 2ª ed. pp. 7 e 8). "A finalidade da lei de improbidade 
administrativa é punir o administrador desonesto" (Alexandre de Moraes, in "Constituição do Brasil 
interpretada e legislação constitucional", Atlas, 2002, p. 2.611). "De fato, a lei alcança o administrador 
desonesto, não o inábil, despreparado, incompetente e desastrado" (REsp 213.994-0/MG, 1ª Turma, 
Rel. Min. Garcia Vieira, DOU de 27.9.1999)." (REsp 758.639/PB, Rel. Min. José Delgado, 1.ª Turma, 
DJ 15.5.2006)  

4. A Lei 8.429/92 da Ação de Improbidade Administrativa, que explicitou o cânone do art. 37, 
§ 4º da Constituição Federal, teve como escopo impor sanções aos agentes públicos incursos em 
atos de improbidade nos casos em que: a) importem em enriquecimento ilícito (art. 9º); b) que 
causem prejuízo ao erário público (art. 10); c) que atentem contra os princípios da administração 
pública (art. 11), aqui também compreendida a lesão à moralidade administrativa.  

5. Recurso especial provido. 

(STJ - REsp: 734984 SP 2005/0044974-2, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 
18/12/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 16/06/2008) 
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O agente público que praticar um ato de improbidade estará sujeito às 

sanções estipuladas no artigo 12 da Lei n.º 8.429/92, que discrimina as penalidades 

aplicáveis respectivamente a cada uma das condutas tipificadas nos artigos 9º a 11 

da referida lei 10 11. 

Assim, quando o agente pratica um ato que importa em enriquecimento 

ilícito (hipótese prevista no artigo 9º da Lei n.º 8.429/92), poderá ele incorrer nas 

penas de perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, de 

ressarcimento integral do dano, quando houver, de perda da função pública, de 

suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, de pagamento de multa civil de 

até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e de 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 de dez anos. 

Quando pratica um ato que importa em prejuízo ao erário (hipótese do 

artigo 10 da Lei n.º 8.429/92), estará sujeito às penas de ressarcimento integral do 

dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer 

esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 

cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e 

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

fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 

jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos.  

Contudo, quando se tratar da hipótese prevista no art. 10-A, a Lei n.º 

8.429/92 estabelece penalidades diferentes, quais sejam: perda da função pública, 

suspensão dos direitos políticos de 5 (cinco) a 8 (oito) anos e multa civil de até 3 

(três) vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido. (Incluído pela Lei 

Complementar n.º 157, de 2016)  

 
10 

 Ressalte-se que o caput do artigo 12 da Lei de Improbidade estabelece que tais penalidades 

podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, a depender da gravidade do fato, e serão 

cominadas independentemente das possíveis sanções penais, civis e administrativas previstas na 

legislação específica para a conduta praticada pelo agente ímprobo. 

11 
 Ademais, o inciso I do artigo 21 da Lei n.º 8.429/92 aduz que a aplicação dessas sanções 

independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de 

ressarcimento. 
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Para hipótese prevista no artigo 11 da Lei de Improbidade, que cuida 

dos atos que atentam contra os princípios da administração pública, o agente público 

estará responsável pelo ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função 

pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa 

civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de 

contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou 

creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos. 

Em relação a todas essas sanções, é de se frisar que o juiz, quando da 

fixação das penas, deverá levar em conta a extensão do dano causado, assim como 

o proveito patrimonial obtido pelo agente, buscando cominar uma penalidade que 

não seja excessiva para o particular, mas que ao mesmo tempo desestimule a 

prática da ilicitude pelo agente público. 

 

2.4.1 A aplicação do princípio da proporcionalidade em relação aos atos de 

improbidade administrativa 

 

Todos os atos dos agentes públicos devem ser feitos em cumprimento 

ao conjunto de normas que regem o sistema jurídico brasileiro, venham elas na 

forma de princípios ou regras. No tocante à diferenciação entre princípios e regras, 

Ronald Dworkin e Robert Alexy trazem a distinção básica entre esses dois institutos. 

Segundo Dworkin, pode-se distinguir os princípios das regras por meio 

de dois critérios. O primeiro seria o critério lógico, pois as regras seguiriam a máxima 

do 'tudo ou nada' (all-or-nothing-fashion) (DWORKIN, 2013, p. 40), operando na 

dimensão da validade, enquanto os princípios não possuiriam tal estrutura disjuntiva. 

O segundo critério é que os princípios possuiriam uma dimensão que as regras não 

possuem: a dimensão do peso ou da importância (dimension of weight or 

importance) (DWORKIN, 2013, p. 43), definido pela importância ou pelo peso relativo 

que dois princípios teriam entre si quando colidissem em um caso concreto. 

Robert Alexy, por sua vez, em sua obra El concepto y la validez del 

derecho (2004, p. 162), traz a seguinte diferenciação entre princípios e regras: 
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El punto decisivo para la distinción entre reglas y principios es que los 
principios son mandatos de optimización mientras que las reglas tienen el 
caráter de mandatos definitivos. En tanto mandatos de optimización, los 
principios son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor 
medida posible, de acuerdo con las posibilidades jurídicas e fácticas. [...] En 
cambio, las reglas son normas que siempre o bien son satisfechas o no lo 
son. Si una regla vale y es aplicable, entonces está ordenado hacer 
exactamente lo que ella exige; nada más y nada menos. [...] Su aplicación 
es una cuestión de todo o nada.

12
 

 

Assim, segundo a definição clássica de Alexy, os princípios seriam 

“mandados de otimização”, cuja aplicação poderia ser dada em diferentes graus, a 

depender das possibilidades fáticas e jurídicas. Para a aplicação dos princípios, 

portanto, o aplicador do direito fará um juízo de ponderação, tentando assegurar a 

máxima efetividade, no caso concreto, para todos os princípios envolvidos na 

solução do problema. As regras, por sua vez, não admitem um juízo de ponderação: 

elas serão aplicadas, ou não, a depender simplesmente se os requisitos para sua 

aplicação foram satisfeitos. Para a aplicação de uma regra, portanto, é suficiente a 

subsunção do fato à norma no caso concreto. 

Percebe-se, portanto, que os trabalhos de ambos os autores se 

complementam no sentido de que a simples aplicação de regras no caso concreto 

seria insuficiente para resolver todos os conflitos que podem surgir no mundo dos 

fatos. Assim, para solucionar os casos difíceis, ou hard cases (DWORKIN, 2013), é 

necessária uma parametrização diferente da simples lógica do tudo ou nada, 

aplicando-se, portanto a ponderação de princípios para garantir um julgamento justo 

para o caso concreto. 

Diante de tal perspectiva, seria possível deixar de aplicar uma regra em 

um caso concreto para que se possa, assim, assegurar a observância de um 

princípio consagrado pelo ordenamento jurídico? Felipe Oliveira de Sousa, em sua 

obra O Raciocínio Jurídico entre Princípios e Regras (2011), entende que sim. De 

fato, esclarece o referido autor que, em certos casos, um princípio P1 pode vir em 

 
12 

  Em tradução livre: “O ponto decisivo para a distinção entre regras e princípios é que os 

princípios são mandados de otimização enquanto que as regras têm o caráter de mandados 

definitivos. Como mandados de otimização, os princípios são normas que ordenam que algo seja 

realizado na maior medida possível, de acordo com as possibilidades jurídicas e fáticas. […] Por sua 

vez, as regras são normas que sempre ou são cumpridas ou não são. Se uma regra é válida e é 

aplicável, então deverá ser feito exatamente aquilo que ela exige; nada mais e nada menos. […] Sua 

aplicação é uma questão de tudo ou nada.” 
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uma relação de precedência para com uma determinada regra R. Assim, se, 

mediante a ponderação entre o princípio P1 e um outro princípio P2, o princípio P2 

vier a prevalecer, pode surgir uma hipótese em que não seria possível a aplicação 

da regra R, pois o princípio P1 seria o pressuposto de validade para a aplicação da 

regra R (SOUSA, 2011). 

Pois bem, em relação à improbidade administrativa, tem-se que as 

diversas sanções previstas na Lei n.º 8.429/92 se tratam de regras estipuladas no 

ordenamento jurídico que devem ser aplicadas sempre que haja a subsunção do fato 

concreto àquela norma prevista. 

Tais regras, conforme expressa previsão no texto constitucional (artigo 

37, §4º, CF/88), advêm na forma de restrição de direitos inclusive assegurados pela 

própria Carta Magna, tais como a propriedade privada e a estabilidade no serviço 

público. Destarte, para que tal restrição de direitos seja admitida, é necessário um 

mínimo de lesividade na conduta do agente público. 

Garcia e Alves ilustram a situação exemplificando que uma 

interpretação literal do texto legal faria com que um agente público que anotasse um 

recado pessoal em uma folha de papel da repartição pública incorreria nas sanções 

do artigo 12, II, da Lei n.º 8.429/92, tendo em vista o prejuízo ao erário provocado 

por aquela conduta. Da mesma forma, aquele que se utilizasse de um grampo da 

repartição para prender documentos pessoais, levando-o para casa, incorreria nas 

sanções do artigo 12, I, da mesma lei, dado o enriquecimento ilícito gerado por conta 

daquela ação (GARCIA; ALVES, 2011). 

Pois bem, na aplicação das sanções previstas na Lei n.º 8.429/92, é 

necessário que haja uma proporcionalidade entre a conduta praticada e a pena 

cominada, sendo possível a não punição do agente público quando sua conduta, 

além de ser imbuída de boa-fé, apresentar baixa lesividade ao interesse público. 

De fato, o princípio da proporcionalidade, embora não esteja expresso 

na Constituição Federal, decorre da própria lógica do ordenamento jurídico de que, 

para se aplicar uma norma em um caso concreto, em especial em se tratando de 

normas restritivas de direitos fundamentais, deve-se observar sua adequação, 

necessidade e sua proporcionalidade em sentido estrito para se alcançar o fim 

pretendido sem incorrer em restrição excessivamente danosas ao particular. 
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 É que o princípio da proporcionalidade em sentido amplo é composto 

por três princípios parciais; a adequação (Grundsatz der Geeignetheit), a 

necessidade (Grundsatz der Erforderlichkeit) e a proporcionalidade em sentido 

estrito (Grundsatz der Verhältnismässigkeit im engeren Sinne) (STEINMETZ, 2000, 

p. 152). 

O princípio da adequação define que a norma deve ser adequada para 

atingir a sua finalidade. Em outras palavras, tal princípio ordena que a norma, aqui 

entendida como um meio, venha a ser capaz de oportunizar o alcance do fim por ela 

pretendido.  

Já o princípio da necessidade, também chamado de princípio da 

exigibilidade, da indispensabilidade, da menor ingerência possível ou da intervenção 

mínima (STEINMETZ, 2000), impõe que, entre todas as medidas possíveis para se 

alcançar o fim pretendido, opte-se por aquela que seja a menos prejudicial possível, 

a que menos venha a restringir direitos fundamentais. 

Por fim, o princípio da proporcionalidade em sentido estrito estabelece 

a necessidade de ponderação entre os benefícios alcançados com a aplicação da 

norma e os prejuízos dela decorrentes, devendo haver uma relação de razoabilidade 

entre estes e aqueles. 

No Direito Penal, por exemplo, o princípio da proporcionalidade é 

aplicado para assegurar que as penas cominadas sejam proporcionais à gravidade 

do ato praticado pelo particular. De fato, a seara criminal lida diretamente com a 

restrição de direitos fundamentais, tais como o direito à livre locomoção, de modo 

que se deve evitar a cominação de penas excessivas. 

Nesse sentido, Cesare Beccaria afirma que:  

Entre as penas, e na maneira de aplicá-las proporcionalmente aos delitos, é 
mister, pois, escolher os meios que devem causar no espírito público a 
impressão mais eficaz e mais durável, e, ao mesmo tempo, menos cruel no 
corpo do culpado. (BECCARIA, 1764, p. 30) 

 

Assim, já no ano de 1.764 o autor italiano ensinava sobre a 

necessidade de que o Estado prezasse pela proporcionalidade entre a gravidade 

das sanções aplicadas e a gravidade dos delitos cometidos, de modo a se prezar 
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pela pena que, cumprindo sua função preventiva (deixando uma impressão eficaz 

sobre o público), infligisse a punição menos cruel possível ao corpo do condenado. 

Pois bem, em que pesem as sanções estabelecidas pela Lei de 

Improbidade Administrativa possuírem natureza de penalidades cíveis e não penais 

(MELLO, 2011), algumas das penas aplicadas possuem caráter claramente punitivo, 

tais como a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos e a multa 

civil e a proibição de contratar com o Poder Público. 

Dessa forma, é importante que sejam evitados os excessos na 

aplicação de tais sanções. De fato, o Poder Público, quando lida com normas 

restritivas de direitos, deve atentar para a observância do princípio da 

proporcionalidade para assegurar que a gravidade das restrições impostas ao 

indivíduo seja minimamente equivalente ao dano provocado pelo mesmo indivíduo. 

Nesse sentido, Garcia e Alves (2011, p. 120) ensinam que: 

Determinadas condutas, não obstante a flagrante inobservância da norma, 
não podem ser objeto de valoração isolada, hermeticamente separadas do 
contexto em que surgiram e se desenvolveram. Em essência, a norma, 
qualquer que seja ela, visa a preservar o equilíbrio e a estabilidade sociais, 
terminando por cominar determinadas sanções àqueles que causem alguma 
mácula aos valores tutelados. Identificados os fins da norma, torna-se tarefa 
assaz difícil sustentar sua aplicação ao agente que manteve uma conduta 
funcional compatível com os valores que se buscou preservar, ainda que 
formalmente dissonantes de sua letra. 

 

Em verdade, sendo o objeto da Lei n.º 8.429/92 o combate à 

improbidade administrativa, não há que se falar em aplicação das penalidades 

previstas nessa lei ao agente que não atenta contra a probidade do serviço público, 

sendo possível, contudo, a aplicação de outras sanções administrativas, como por 

exemplo a advertência para um servidor que tenha descumprido seu horário de 

trabalho (GARCIA; ALVES, 2011). 

Nesse jaez, a Segunda turma do STJ, no REsp. n.º 892.818/RS, 

publicado no Diário de Justiça em 10/02/2010, cujo Relator foi o Ministro Herman 

Benjamin, restringiu a aplicação da Lei n.º 8.429/92 apenas para os atos de efetiva 

improbidade administrativa. Conforme consta na ementa desse julgado13, não se 

 
13 

 PROCESSUAL CIVIL. AÇAO CIVIL PÚBLICA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE 
ADMINISTRATIVA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MERA IRREGULARIDADE 
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deve trivializar a aplicação da Lei de Improbidade Administrativa para atos de mera 

irregularidade administrativa, dada a gravidade das sanções ali impostas.  

Contudo, assevera o tribunal que, caso o juízo atribua como ímproba a 

conduta do agente, não poderá ele se utilizar do princípio da insignificância para 

afastar a aplicação da punição legal, tendo em vista a incompatibilidade desse 

princípio com a lesão à moralidade administrativa. Justamente por conta de tal 

incompatibilidade é que na seara criminal a regra é a de não se admitir a aplicação 

do princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública conforme 

inteligência do verbete de súmula n.º 599 do STJ14.  

Assim, se é certo que nem toda irregularidade administrativa 

caracteriza improbidade, também não se deve banalizar o enquadramento das 

condutas ímprobas como simples atos de irregularidade, sob pena de se disseminar 

na administração pública a prática de atos lesivos ao interesse público. 

                                                                                                                                                                                      
ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISTINÇAO ENTRE JUÍZO DE 
IMPROBIDADE DA CONDUTA E JUÍZO DE DOSIMETRIA DA SANÇAO.  

[...] 

2. Não se deve trivializar a Lei da Improbidade Administrativa, seja porque a severidade das 
punições nela previstas recomenda cautela e equilíbrio na sua aplicação, seja porque os remédios 
jurídicos para as desconformidades entre o ideal e o real da Administração brasileira não se resumem 
às sanções impostas ao administrador, tanto mais quando nosso ordenamento atribui ao juiz, pela 
ferramenta da Ação Civil Pública, amplos e genéricos poderes de editar provimentos mandamentais 
de regularização do funcionamento das atividades do Estado.  

 3. A implementação judicial da Lei da Improbidade Administrativa segue uma espécie de 
silogismo concretizado em dois momentos, distintos e consecutivos, da sentença ou acórdão que 
deságua no dispositivo final de condenação: o juízo de improbidade da conduta (= premissa maior) e 
o juízo de dosimetria da sanção (= premissa menor).  

 4. Para que o defeito de uma conduta seja considerado mera irregularidade administrativa, 
exige-se valoração nos planos quantitativo e qualitativo, com atenção especial para os bens jurídicos 
tutelados pela Constituição, pela Lei da Improbidade Administrativa, pela Lei das Licitações, pela Lei 
da Responsabilidade Fiscal e por outras normas aplicáveis à espécie. Trata-se de exame que deve 
ser minucioso, sob pena de transmudar-se a irregularidade administrativa banal ou trivial, noção que 
legitimamente suaviza a severidade da Lei da Improbidade Administrativa, em senha para a 
impunidade, business as usual.  

 5. Nem toda irregularidade administrativa caracteriza improbidade, nem se confunde o 
administrador inábil com o administrador ímprobo. Contudo, se o juiz, mesmo que implicitamente, 
declara ou insinua ser ímproba a conduta do agente, ou reconhece violação aos bens e valores 
protegidos pela Lei da Improbidade Administrativa (= juízo de improbidade da conduta), já não lhe é 
facultado sob o influxo do princípio da insignificância , mormente se por "insignificância" se entender 
somente o impacto monetário direto da conduta nos cofres públicos evitar o juízo de dosimetria da 
sanção, pois seria o mesmo que, por inteiro, excluir (e não apenas dosar) as penas legalmente 
previstas.  

14 
 Súmula 599 - O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração 

pública. (Súmula 599, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2017, DJe 27/11/2017) 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Não obstante, uma vez que o juiz verifique a existência da prática de 

um ato de improbidade administrativa, não poderá ele deixar de aplicar a devida 

sanção com base em uma aplicação do princípio da insignificância, mas a pena 

deverá sempre ser cominada por meio da individualização realizada no caso 

concreto, observando-se os ditames do princípio da proporcionalidade, consagrado, 

aqui, no parágrafo único do artigo 12 da Lei de Improbidade, que determina que o 

juiz, na fixação das penas previstas nessa lei, deverá levar em conta a extensão do 

dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 

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. (Lei n.º 8.429/92) 
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3 A CORRUPÇÃO NO CONTEXTO DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

 

Sob o prisma léxico, a palavra corrupção possui vários significados. 

Esse termo pode fazer referência a um fenômeno meramente natural, relacionando-

se à ideia de degradação e de destruição de um corpo físico, mas também pode 

assumir um caráter valorativo, no qual toma a perspectiva de um mal que macula 

determinada conduta de um indivíduo que se desviou do caminho das virtudes. 

Quando se traz essa palavra para a esfera estatal, tem-se que 

corrupção está relacionada à conduta do agente público em utilizar o poder que lhe 

foi outorgado por lei para obter vantagem indevida para si ou para outrem. Nesse 

jaez, tem-se que dois elementos característicos da corrupção são o desvio de poder 

e enriquecimento ilícito (GARCIA, 2011). 

Não é outra a definição da palavra do Banco Mundial, que identifica a 

corrupção como the abuse of public office for private gain 16 . (WORLD BANK 

GROUP, 1997, p. 8), referindo, portanto, à conduta dos agentes públicos que, por 

meio do desvio de sua função, logram benefícios para si ou para outrem em 

detrimento do princípio da supremacia do interesse público. 

A Convenção Interamericana Contra a Corrupção, ratificada pelo Brasil 

e promulgada por meio do Decreto n.º 4.410, de 7 de outubro de 2002, afirma, em 

seu preâmbulo, que a corrupção solapa a legitimidade das instituições públicas e 

atenta contra a sociedade, a ordem moral e a justiça, bem como contra o 

desenvolvimento integral dos povos. Nesse contexto, assevere-se que a má 

utilização da coisa pública atenta diretamente contra a própria ideia de um Estado 

Republicano, no qual o conceito de res publica deve ser respeitado pelos órgãos 

estatais. Foi nesse sentido que Cícero, em sua obra Da República, por meio do 

personagem Cipião, citando o exemplo de Siracusa, disse que aquela cidade, sob a 

dominação de Dionísio, não constituiria uma verdadeira República, pois, apesar de 

suas muralhas, templos e pórticos, nada daquilo era do povo nem era o povo17. 

 
16 

 Em tradução livre: o abuso de cargo político para obtenção de ganhos privados 

17  
Cícero. Da República, Livro Terceiro, § XXI. Edição: Ridendo Castigat Mores. Disponível em: 

<http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/darepublica.pdf>. Acesso em 18/09/2018 
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José Afonso da Silva (2005) afirma que a República, ou res publica, no 

seu conceito originário de coisa pública, constitui-se na coisa do povo e para o povo. 

Pois bem, o Brasil, em sua Constituição Federal de 1988, adotou a República como 

forma de governo, conforme se pode verificar pelo artigo 1ª da Carta Magna que se 

refere ao Brasil utilizando a expressão “República Federativa do Brasil”.  

É de se frisar, ainda, que, nos termos do artigo 2º, do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, no dia 7 de setembro de 1993, definiu-se, 

por meio de plebiscito, que a República seria definitivamente adotada como forma de 

governo do Estado Brasileiro. Dessa forma, tem-se que a República no Brasil é 

muito mais que uma herança história que remete ao ano de 1889, pois o povo 

brasileiro decidiu por ratificar a escolha dessa forma de governo por meio de 

plebiscito realizado na vigência da atual Constituição Federal. Contudo, conforme 

exposto, tem-se que a corrupção se trata de mazela social que põe em risco as 

bases da forma de governo republicana. 

Aqui, é interessante trazer à baila o estudo feito pela organização sem 

fins lucrativos denominada “Transparency Internacional - The Global Coalition 

Against Corruption” 18 . Desde 1995, essa organização publica, anualmente, o 

relatório Corruption Perceptions Index19, que classifica 180 países e territórios pelo 

seu nível de corrupção no setor público, por meio de uma análise feita em relação à 

transparência das instituições e do uso devido ou indevido do dinheiro público. 

Esse estudo utiliza uma escala de 0 a 100 na qual 0 é atribuído à 

extrema corrupção e 100 à extrema transparência. No ano de 2017, o índice apontou 

que dois terços dos países marcaram uma pontuação abaixo de 50 pontos, de modo 

que a média global foi de 43 pontos. Nesse mesmo ano, o Brasil marcou 37 pontos, 

o que lhe deixou abaixo da média global e lhe conferiu a 96ª posição dentre os 

países estudados, em um espectro no qual a Nova Zelândia ocupou a primeira 

colocação, com 89 pontos, e Somália ficou em último lugar, na 180ª posição, com 

apenas 9 pontos. 

 
18 

 É possível acessar o site oficial dessa organização por meio do link: 

https://www.transparency.org/, mas o Transparency Internacional também possui um domínio em 

Português, que pode ser acessado por meio do link https://transparenciainternacional.org.br/home/.  

19
 Índice de Percepção da Corrupção, em tradução livre 
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O gráfico a seguir ilustra tais resultados: 

Gráfico 1 – Indexação da corrupção mundial 

 

 

 

Fonte: Transparência Internacional (2017) 

 

A preocupação com o índice de corrupção se mostra necessária 

quando se verifica o imenso custo socioeconômico de tal mazela. É bem verdade 

que é difícil se estimar os custos exatos da corrupção, pois a regra é que tais atos 

ilícitos sejam feitos na clandestinidade, longe do conhecimento público. 

Contudo, alguns órgãos especializados já se debruçaram sobre a 

matéria na tentativa de estabelecer uma noção geral de tais valores. 
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Em maio de 2016, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional 

publicou um estudo no qual afirmava que o custo anual decorrente da corrupção 

poderia chegar em até 2 trilhões de dólares20. 

Já em 10 de setembro de 2018, o site oficial das Nações Unidas 

publicou uma matéria na qual afirmava que António Manuel de Oliveira Guterres, 

Secretário-Geral das Nações Unidas, teria afirmado, com base em um estudo do 

“World Economic Forum” que os custos derivados da corrupção ultrapassariam o 

montante de 2.6 trilhões de dólares21. 

Em relação especificamente ao Brasil, a Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo (FIESP) publicou um estudo em 2010 no qual estimava que a 

corrupção tupiniquim traria um custo ao Estado Brasileiro correspondente 

anualmente a 2,3% de seu PIB, o que naquela época corresponderia ao valor de 

69,1 bilhões de reais por ano22. 

Diante do enorme custo social trazido pela corrupção, a legislação 

brasileira traz algumas medidas preventivas e repressivas para o combate desse mal 

que aflige a sociedade. Dentre as medidas preventivas, está a previsão de 

incompatibilidades em relação a certos atos de servidores públicos 23  e o 

monitoramento da evolução patrimonial24. Entre as medidas repressivas, frise-se o 

 
20 

 IMF - Fiscal Affairs and Legal Departments. IMF STAFF DISCUSSION NOTES - 

CORRUPTION: COSTS AND MITIGATING STRATEGIES. Disponível em 

<https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1605.pdf>. Acesso em: 22/09/2018 

21 
 Matéria publicada no site UM News em 10 de setembro de 2018. Disponível em: < 

https://news.un.org/en/story/2018/09/1018892>. Acesso em 22 de setembro de 2018 

22 
 FIESP – DECOMTEC. Relatório Corrupção: custos econômicos e propostas de 

combate. Disponível para download em <http://www.fiesp.com.br/arquivo-download/?id=2021>. 

Acesso em 22/09/2018 

23 
 Nesse sentido, o artigo 9º, III, da Lei n.º 8.666/93, estabelece que o servidor ou dirigente de 

órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação não poderá participar, direta ou 

indiretamente, da mesma licitação. Ainda nessa esteira, destaque-se que o artigo 18, I, da Lei n.º 

9.784/99, define que servidores e autoridades são impedidas de atuar em processo administrativo 

sobre cuja matéria eles tenham interesse direto ou indireto. 

24  
Aqui, destaque-se a já aventada determinação do artigo 13 da Lei n.º 8.429/92 e do 13, § 5º, 

da Lei n.º 8.112/90, que condicionam a posse e o exercício do cargo a uma prévia declaração dos 

bens e valores que compõem seu patrimônio. 
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controle administrativo25 e judicial que ocorre quando o agente público incorre em 

corrupção, com fulcro, não raras vezes, na Lei n.º 8.429/92 – Lei de Improbidade 

Administrativa (GARCIA; ALVES, 2011). 

 

3.1 Os princípios constitucionais na linha de proteção aos atos contra 

corrupção 

 

Infelizmente, a corrupção no setor público brasileiro já se tornou um 

problema crônico. De acordo com Zimmer, desenvolveu-se na política brasileira uma 

odiosa cultura de transgressão, na qual a conduta antijurídica se tornou um 

verdadeiro pressuposto para a estabilidade e consolidação de projetos políticos 

(ZIMMER, 2018). 

Hodiernamente, essa cultura de transgressão se mostrou presente no 

famoso caso do “mensalão”, que resultou na condenação de diversos políticos 

brasileiros pela suposta compra de votos de deputados e senadores para a 

aprovação de projetos do governo, após julgamento pelo STF no ano de 2012 na 

Ação Penal n.º 470, cujo relator foi o Ministro Joaquim Barbosa26. 

É que, no contexto atual, cabe frisar que a administração pública é 

regida por diversos princípios que tratam de repudiar a prática da corrupção. Sendo 

a res publica a coisa do povo e para o povo, tem-se o Princípio da Indisponibilidade 

do Interesse Público como norteador da atividade administrativa. Segundo Celso 

Antônio Bandeira de Mello, a Indisponibilidade dos Interesses Públicos significa que 

ninguém, nem mesmo o próprio órgão administrativo, pode dispor dos interesses 

públicos, pois estes são qualificados como pertencentes à coletividade, sendo, 

portanto, inapropriáveis (MELLO, 2013).  

Em suma, é dizer que a administração dos bens e dos interesses 

públicos não se acha entregue à pura e simples vontade do administrador. Na 

 
25 

 Conforme o poder de autotutela da administração pública, reconhecido inclusive pela súmula 

473 do STF, que dispõe que a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de 

vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos. 

26 
 STF, Ação Penal 470, Relator: Ministro Joaquim Barbosa, julgamento em 17/12/2017, 

publicado no Diário da Justiça em 22/04/2013 
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verdade, esse princípio estabelece verdadeira obrigação de que o agente público 

resguarde os bens e interesses públicos em estrita conformidade com o que a lei 

estabelece. Tal princípio é basilar para dar limite ao princípio da Supremacia do 

Interesse Público, que estabelece a superioridade do interesse público sobre o 

interesse particular, na medida que se fundamenta uma verdadeira supremacia entre 

eles, sendo que, em regra, o primeiro sempre prevalecerá sobre o segundo, em uma 

verdadeira relação de verticalidade. 

Nessa esteira, Di Pietro (2014, p. 67) fazendo a intercessão entre os 

Princípios da Supremacia e da Indisponibilidade do Interesse Público, aduz que: 

Se a lei dá à Administração os poderes de desapropriar, de requisitar, de 
intervir, de policiar, de punir, é porque tem em vista atender ao interesse 
geral, que não pode ceder diante do interesse individual. Em consequência, 
se, ao usar de tais poderes, a autoridade administrativa objetiva prejudicar 
um inimigo político, beneficiar um amigo, conseguir vantagens pessoais 
para si ou para terceiros, estará fazendo prevalecer o interesse individual 
sobre o interesse público e, em consequência, estará se desviando da 
finalidade pública prevista na lei. Daí o vício do desvio de poder ou desvio 
de finalidade, que torna o ato ilegal. 

 

Nesse ponto, é de se ressaltar que o agente público, conquanto seja 

gestor da coisa pública, não deverá dela se prevalecer para obter benefícios que 

atentem contra o interesse da coletividade, sob pena de responsabilização 

administrativa. 

Nesse sentido, destaque-se, ainda, que o artigo 37 da Constituição 

Federal de 1988 estabelece, já em seu caput, diversos princípios de observância 

obrigatória pela administração pública para assegurar a boa utilização do patrimônio 

estatal: princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da 

moralidade, o princípio da publicidade e o princípio da eficiência. 

Conforme o princípio da legalidade, a administração pública só pode 

fazer o que a lei permite (DI PIETRO, 2014). É o que se entende por legalidade 

estrita, em contraposição à legalidade ampla que é aplicada às relações privadas, 

segundo a qual os particulares podem fazer tudo aquilo que não seja vedado por lei, 

conforme se depreende da leitura do artigo 5º, II, da CF/88, que estabelece que 

“ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de 

lei”. 
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De fato, é de se frisar que tanto legalidade estrita quanto legalidade 

ampla são decorrências lógicas uma da outra pois, se os cidadãos não podem ser 

obrigados a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, a 

administração não pode praticar atos criando obrigações aos particulares a menos 

que esteja autorizada por lei para assim fazê-lo. Disso, é de se realçar que o 

princípio da legalidade presta oposição a todas as formas de poder autoritário, 

sendo, assim, a pedra angular do próprio Estado de Direito, segundo o qual o 

império da Lei prevalece sobre todos, até mesmo sobre o próprio Estado. 

A impessoalidade, por sua vez, traduz dois sentidos principais, um em 

relação aos administrados e outro em relação à própria administração (DI PIETRO, 

2014). No primeiro sentido, tem-se a ideia de que a administração deve tratar a 

todos os administrados sem quaisquer discriminações, sejam elas benéficas ou 

prejudiciais. Significa que a administração, por ser norteada mormente pela 

finalidade pública, não pode favorecer pessoas determinadas em detrimento do 

interesse público, prejudicando, assim, toda a coletividade. No segundo sentido, 

reforça-se a ideia de que os atos dos agentes públicos devem ser entendidos na 

verdade não como atos de pessoas isoladas, mas como atos praticados pelos 

próprios órgãos e entes administrativos ao qual o agente esteja vinculado, o que 

confere extrema relevância à atuação do agente público no cumprimento de seu 

munus. 

A seu turno, o princípio da moralidade determina que tanto a 

administração quantos seus agentes têm o dever de atuar na conformidade de 

princípios éticos, atuando na proteção das normas morais sempre que a violação de 

tais normas trouxer consigo menosprezo a um bem juridicamente valorado. (MELLO, 

2013). 

Di Pietro (2014), por sua vez, vai além, ao afirmar que existe uma 

diferença entre a moral institucional e a moral administrativa. Assim, enquanto a 

primeira estaria contida na lei e é imposta pelo Poder Legislativo, a segunda 

derivaria de regras de conduta tiradas da disciplina interior da administração, 

vigorando no próprio ambiente institucional e condicionando a atuação dos agentes 

públicos ainda quando haja discricionariedade em suas condutas. 
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Acode frisar, portanto, que o princípio da moralidade não deve ser 

confundido como mero apêndice do princípio da legalidade. Quando o próprio Poder 

Constituinte estabeleceu o princípio da moralidade como princípio autônomo em 

relação à legalidade, ao consagrar os dois princípios individualmente no rol dos 

princípios expressos no caput do artigo 37 da Constituição Federal, é de se 

depreender que não basta à administração observar simplesmente a legalidade 

formal, restrita, da atuação administrativa, com observância da lei. Segundo Maria 

Sylvia Zanella di Pietro, “é também necessária a observância de princípios éticos, de 

lealdade, de honestidade, de boa-fé, de regras que assegurem a boa administração 

e a disciplina interna na administração pública” (DI PIETRO, 2014, p 899).  

A Constituição Federal de 1988 prevê, inclusive, um mecanismo 

próprio de proteção a esse princípio, já que a Ação Popular é cabível, também, 

contra atos lesivos à moralidade administrativa (artigo 5º, LXXIII, da CF/88). A 

inclusão do princípio da moralidade administrativa na Constituição, segundo Di 

Pietro (2014, p. 900) “foi um reflexo da preocupação com a ética na administração 

pública e com o combate à corrupção e à impunidade no setor público”, sendo esse, 

inclusive, um dos princípios basilares em relação à Lei de Improbidade 

Administrativa. 

Já o princípio da publicidade, determina que a administração pública 

promova a ampla divulgação de seus atos, ressalvadas as hipóteses de sigilo 

previstas em lei (DI PIETRO, 2014). O inciso XXXIII do artigo 5º da CF/88 27 , 

consagrou o direito fundamental de acesso à informação, enquanto o inciso II do § 

3º do artigo 37 da Carta Maior estabelece que a lei disciplinará a forma de acesso 

dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo. 

Atualmente, o direito fundamental ao acesso à informação é regulamentado pela Lei 

n.º 12.527/11, que veio em substituição à Lei n.º 11.111/05, que também se prestava 

a regulamentar tal acesso. É de se frisar que o princípio da publicidade estabelece 

tanto um direito ao cidadão de ter acesso à informação quanto um dever da 

administração de, ativamente, promover a publicação de seus atos. Tal dever é 

 
27 

 Artigo 5º, XXXIII, da CF/88 - 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; 
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fundamental para garantir a lisura dos atos públicos, na medida em que fornece uma 

real possibilidade de os administrados questionarem eventuais irregularidades 

verificadas em relação aos atos praticados pela administração. 

Ainda na esteira dos princípios constitucionais previstos no caput do 

artigo 37, o princípio da eficiência se aplica tanto em relação ao modo de atuação do 

agente público, quanto em relação a própria organização e disciplina da 

administração pública, de modo a se promover sempre o melhor desempenho 

possível de ambos, para se lograr os melhores resultados (DI PIETRO, 2014). O 

princípio da eficiência foi acrescentado ao texto constitucional por meio da Emenda 

Constitucional n.º 19, de 1998, promulgada no intuito de promover uma verdadeira 

Reforma Administrativa no Estado Brasileiro. Conquanto não seja objetivo deste 

trabalho analisar em pormenores todas as alterações que a EC n.º 19/98 trouxe, 

cabe frisar que o princípio da eficiência vai absolutamente de encontro à ideia de um 

Estado corrupto, haja vista que a corrupção traz um custo social muito pesado ao 

qual se opõe a noção de um Estado eficiente, que utiliza seus recursos, que são 

limitados, de maneira a se alcançar os melhores resultados possíveis. 

 

3.2 A atuação do Ministério Público no combate à corrupção 

 

Há controvérsias sobre a origem do Ministério Público. Para alguns, por 

exemplo, a figura do magiaí28, funcionário real no Egito Antigo datado de 4 mil anos 

atrás, representaria a semente histórica dessa instituição. Contudo, a versão mais 

aceita é a que identifica a origem do Ministério Público no ano de 1302, quando o rei 

Felipe IV, o Belo, incumbiu aos Procuradores da Coroa – os procureurs du roi – o 

dever de representar os interesses sociais durante o processo inquisitório, 

diferentemente do que ocorria anteriormente quando tais funcionários apenas 

 
28 

 Quanto aos magiaí, Hugo Nigro Mazzilli aduz que: “Segundo textos descobertos em 

escavações no Egito, tal funcionário era a língua e os olhos do rei; castigava os rebeldes, reprimia os 

violentos, protegia os cidadãos pacíficos; acolhia os pedidos do homem justo e verdadeiro, 

perseguindo o malvado mentiroso; era o marido da viúva e o pai do órfão; fazia ouvir as palavras da 

acusação, indicando as disposições legais que se aplicavam ao caso; tomava parte das instruções 

para descobrir a verdade” (MAZZILLI, 1991, p. 1-2) 
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representavam interesses privados dos monarcas perante os Tribunais (MORAES, 

2016). 

No Brasil, foi o Alvará de 07 de março de 1609 que criou as funções de 

procurador dos feitos da Coroa e de promotor de justiça. Contudo, tanto no Brasil-

Colônia quanto, posteriormente, no Brasil-Império, não se pode falar na existência 

da instituição Ministério Público, haja vista que o ofício ainda era centralizado na 

figura do procurador-geral. Já durante o Brasil-República, frise-se que a Constituição 

de 1891 limitou-se apenas a dispor sobre o modo de escolha do procurador-geral da 

República, tendo sido somente no ano de 1934 que uma Constituição Brasileira 

consagrou o Ministério Público como uma instituição autônoma, regulamentando-o 

em seu texto positivo29 (MAZZILLI, 1991). 

Conquanto a previsão constitucional do Parquet30 tenha sido suprimida 

do texto da Constituição de 1937 (que vigorou no período da ditadura do Governo 

Vargas, entre 1937 e 1945), todos as demais constituições brasileiras a partir de 

1946 trouxeram em seu texto a previsão expressa da existência do Ministério 

Público, o que demonstra a consagração do Parquet como figura já consolidada no 

ordenamento jurídico brasileiro. 

Nessa esteira, a Constituição Cidadã de 1988 estabelece, em seu 

artigo 127, caput, que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à 

função jurisdicional do Estado, sendo-lhe incumbida a defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Uma das 

funções institucionais do Ministério Público é, inclusive, a de zelar pelo efetivo 

respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos 

assegurados nesta Constituição, devendo promover as medidas necessárias a sua 

garantia, conforme dispõe o artigo 129, inciso II, da CF/88. 

 
29 

 As disposições sobre o Ministério Público na CF/34 encontravam-se em seus artigos 95 a 98, 

situados no Capítulo VI, do Título I, que tratava Dos Órgãos de Cooperação nas Atividades 

Governamentais. 

30 
 Parquet é uma palavra francesa utilizada na linguagem jurídica como sinônimo para 

Ministério Público. 
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O Ministério Público é uma instituição regida pelos princípios da 

unidade, da indivisibilidade e da independência funcional 31  (artigo 127, §1º, da 

CF/88), que possui autonomia funcional, administrativa e financeira32 (artigo 127, §§ 

2º e 3º), sendo asseguradas a seus membros as garantias de vitaliciedade, 

inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio33 (artigo 128, § 5º, inciso I, alíneas “a”, 

“b” e “c”, da CF/88). Tais prerrogativas são essenciais para que o Parquet possa 

realizar seu mister constitucional de atuar na proteção da democracia e todas estão 

previstas, ainda, na Lei n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, conhecida como Lei 

Orgânica do Ministério Público, respectivamente em seus artigos 1º, parágrafo único, 

3º e 38, incisos I, II e III. 

De fato, Hugo Nigro Mazzilli, no ano de 1991, publicou seu trabalho 

afirmando que, com o passar das décadas, foi criada e desenvolvida o que se pode 

chamar de uma verdadeira consciência social de Ministério Público, identificando-se 

o Parquet como uma instituição responsável por efetivamente buscar a proteção do 

meio social, com o dever de sempre se insurgir contra atos que sejam lesivos ao 

interesse público (MAZZILLI, 1991). Foi nesse contexto que surgiu a Constituição 

Federal de 1988, que, tendo reconhecido a relevância social do Ministério Público, 

assegurou-lhe diversas garantias e outorgou-lhe diversas funções, conferindo ao 

Parquet o status de legítimo guardião da democracia. 

 
31  

Conforme Ensina Uadi Lammêgo Bulos, o princípio da unidade (I) denota que os membros 

do Ministério Público integram todos um único órgão, chefiado pelo  respectivo procurador-geral, 

enquanto que o princípio da indivisibilidade (II) autoriza que os membros do Ministério Público 

possam substituir uns aos outros dentro de uma mesma ação, sem que isso importe em nulidade 

processual , e o princípio da independência funcional (III) traduz o conceito de que os membros do 

Parquet são independentes funcionalmente, apenas respondendo, no exercício de suas funções, à 

Constituição, às leis e à sua própria consciência (BULOS, 2015). 

32 
 Pela autonomia funcional e administrativa, o Ministério Público possui competência para 

propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, bem como as 

respectivas políticas remuneratórias e os planos de carreira. Pela autonomia financeira assegura-se 

que o Ministério Público possa elaborar sua própria proposta orçamentária, devendo tal proposta 

estar, contudo, dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias. 

33  
O princípio da vitaliciedade, obtido após dois anos de exercício da função, assegura que o 

membro do Ministério Público apenas poderá perder seu cargo por meio de sentença judicial 

transitada em julgado; o princípio da inamovibilidade garante que o membro do Parquet não seja 

forçosamente retirado de sua área de atuação, salvo por motivo de interesse público, assegurada a 

ampla defesa e por meio da votação da maioria absoluta  do órgão colegiado competente do 

Ministério Público; o princípio da irredutibilidade de subsídio garante  que o poder público não adote 

medidas que importem em diminuição do valor nominal concernente ao estipêndio devido ao membro 

do Parquet (em relação à proteção de irredutibilidade apenas em relação ao valor nominal, vide STF 

ADI 2.075 MC, rel. min. Celso de Mello, P, j. 7-2-2001, DJ de 27-6-2003, e STF, Informativo n.º 761, 

de 29 de setembro a 3 de outubro de 2014). 
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Nas palavras de MAZZILI (1991, p. 18): 

Reconheceu o constituinte de 1988 que a abertura democrática que 
vivemos, posto incipiente, não poderia dispensar um Ministério Público forte 
e independente, que efetivamente pudesse defender as liberdades públicas, 
os interesses difusos, o meio ambiente, as vítimas não só da violência como 
as da chamada criminalidade do colarinho branco — ainda que o agressor 
fosse muito poderoso ou até mesmo quando fosse o agressor o governo ou 
o governante. Reconheceu, aliás, que o Ministério Público é um dos 
guardiães do próprio regime democrático. 

 

Assim, fica claro que o Ministério Público se assoma como uma 

instituição democrática que se presta a defender a democracia, possuindo a 

independência necessária para não ser um mero procurador dos interesses de um 

governo, mas um guardião da ordem jurídica estatal. Nessa esteira, o combate à 

corrupção é um dever e uma responsabilidade do Parquet, que não pode ficar 

indolente diante do mau uso dos recursos públicos e dos diversos prejuízos sociais 

decorrentes da corrupção. 

 

3.2.1 O combate à corrupção feito pelo Ministério Público por meio da Lei de 

Improbidade Administrativa 

 

A Lei n.º 8.429/92 traz em seu bojo disposições sobre o Procedimento 

Administrativo e Judicial a ser tomado no combate repressivo aos atos de 

improbidade cometidos contra a administração pública (nas situações em que o 

combate preventivo não seja suficiente), tendo conferido ao Ministério Público 

especial responsabilidade no acompanhamento de tais procedimentos. De fato, tal 

competência do Parquet decorre, em última instância, da própria Constituição 

Federal, que estabelece como uma das funções do Ministério Público a de promover 

o 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 (artigo 129, inciso III, da 

CF/88). 

A primeira fase no combate repressivo aos atos de improbidade tem 

caráter investigativo e pode se iniciar por duas vias diversas. A primeira delas, 

conforme dicção do artigo 14 da Lei de Improbidade, se inicia pela representação à 
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autoridade administrativa competente. Tal representação, que poderá ser escrita ou 

reduzida a termo e assinada, deverá conter a qualificação do representante, as 

informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha 

conhecimento. Tão logo verifique que foram cumpridos tais requisitos formais, a 

autoridade competente determinará a imediata apuração dos fatos, dando 

conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da 

existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de 

improbidade. Caso a representação não contenha tais formalidades, a autoridade 

competente deverá rejeitá-la de imediato, podendo, contudo, dar ciência de tal 

representação ao Ministério Público para tomar as providências que entenda 

cabíveis. 

O segundo caminho que se pode tomar para dar início à fase 

investigativa está previsto no artigo 22 da Lei n.º 8.429/92, o qual aduz que o 

Ministério Público poderá, de ofício, a requerimento de autoridade administrativa ou 

mediante representação formulada de acordo com o disposto no art. 14, instaurar 

inquérito policial ou procedimento administrativo para apurar o cometimento de 

qualquer ilícito previsto na Lei de Improbidade. Nesse caso, será o Parquet que dará 

diretamente início à fase investigatória, tão logo tome conhecimento de possível 

prática de ato de improbidade na administração pública. 

Questionamento interessante diz respeito à possibilidade ou não de se 

instaurar um procedimento investigatório com base em uma delação anônima. Bem 

se sabe que a Constituição Federal consagra, em seu artigo 5º, inciso IV, a livre 

manifestação de pensamento, sendo vedado, contudo, o anonimato. No mesmo 

sentido, cabe asseverar que devem ser combatidas investigações temerárias, que 

venham a macular a imagem do agente público, pois o inciso X do artigo 5º da 

CF/88 protege tanto a imagem quanto a honra das pessoas. Não obstante, tem-se 

que, em um Estado Democrático de Direito, vigora a imperiosa necessidade de 

preservação do patrimônio público e de repressão aos agentes públicos ímprobos, 

de modo que se entende, em consonância com Emerson Garcia e Rogério Pacheco 

Alves (2011), que, em havendo suficiente verossimilhança na delação apresentada, 

pode o Poder Público adotar medidas para apurar os fatos levados a seu 

conhecimento. 
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Do exposto, entende-se que, no caso da autoridade administrativa 

referida no artigo 14 da Lei de Improbidade, não poderá de imediato instaurar um 

procedimento investigativo, mas é possível se leve o fato a conhecimento do 

Ministério Público (artigo 14, §§ 2º e 3º, da Lei n.º 8.429/92). Por outro lado, em 

sendo a delação anônima feita diretamente ao Ministério Público, nada obsta que se 

adote medidas discretas para apurar a eventual prática de ilícito, tendo em vista a 

possibilidade de o Parquet iniciar o procedimento investigatório até mesmo de ofício 

(artigo 22 da Lei n.º 8.429/92). Aqui, cabe ressaltar que a jurisprudência do STF 

segue justamente no sentido de que as autoridades públicas não podem, apoiando-

se unicamente em delação anônima, iniciar qualquer medida de persecução penal 

ou disciplinar. Contudo, em havendo verossimilhança em tal delação, nada impede 

que o Poder Público adote medidas informais destinadas a apurar, “com prudência e 

discrição”, a ocorrência de eventual situação de ilicitude, mantendo, assim, completa 

desvinculação do procedimento estatal em relação às peças apócrifas34. 

Em todo caso, frise-se que é possível, ainda na fase investigatória, que 

seja requerido ao juízo competente a decretação de medida cautelar de 

indisponibilidade de bens do agente que tenha enriquecido ilicitamente (artigo 16 da 

Lei n.º 8.429/92). Contudo, para que isso aconteça, é necessário que estejam 

preenchidos os requisitos estabelecidos no caput do artigo 300 do CPC35, ou seja, é 

preciso que haja elementos suficientes que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Finda a fase instrutória, ou, ainda, no prazo de trinta dias após a 

efetivação da medida cautelar de indisponibilidade de bens, a ação principal deverá 

ser proposta ao juízo competente pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica que 

tenha sido lesada pelo ato de improbidade do agente público.  

É bem verdade que ainda hoje há divergência doutrinária entre alguns 

autores acerca da natureza jurídica da ação a ser ajuizada no caso de improbidade 

administrativa. Alguns autores entendem ser a Ação de Improbidade Administrativa 

 
34 

 Nesse sentido, confira-se o RHC 117988, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Relator(a) p/ 

Acórdão: Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014, publicação no DJE dia 

26/02/2015. 

35
 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (Lei n.º 
13.105/15) 
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um tipo especial de Ação Civil Pública36, dadas as semelhanças que existem entre 

as duas ações, regidas, respectivamente, pelas Leis de n.º 8.429/92 e 7.347/85, 

ambas tutelando a defesa de direitos coletivos, enquanto outros autores37 veem 

diferença irreconciliável entre as duas ações, já que a Ação Civil Pública visa 

especificamente à reparação de um dano, enquanto que a Ação de Improbidade 

estaria voltada à responsabilização do agente ímprobo. 

Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves entendem, a seu turno, ser 

infrutífera tal discussão, em primeiro porque o rito da Ação Civil Pública não é 

especial, sendo os mesmos legitimados tanto para a propositura da Ação de 

Improbidade quanto para o ajuizamento de uma ACP, em segundo porque, ainda 

que houvesse um rito especial, a aplicação da técnica de tutela assegurada da Ação 

Civil Pública independe do nomen iuris da ação, mas apenas da identificação, ou 

não de um interesse coletivo ou difuso que se pretenda proteger (GARCIA; ALVES, 

2011). Ademais, os autores relembram que o STJ já possui julgados pela 

possibilidade de aplicação das penas previstas no artigo 12 da Lei de Improbidade 

em sede de Ação Civil Pública38, e que a regra contida no artigo 13 da Lei que 

regulamenta as ACPs39 não impede, em absoluto, o ajuizamento da referida ação no 

campo da improbidade, bastando que se aplique, no caso concreto, o que dispõe o 

artigo 18 da Lei n.º 8.429/9240, revertendo-se o dano causado ao erário ao ente 

lesionado e não ao “Fundo de Defesa dos Interesses Difusos” previsto pela Lei n.º 

7.347/85. 

Já no âmbito prático, a despeito da previsão da Ação de Improbidade 

na Lei n.º 8.429/92, verifica-se a proliferação de diversas Ações Civis Públicas para 

 
36 

 A exemplo de Tagore Neves dos Anjos Brandão de Almeida e Thiago Villas Bôas Alves, na 

obra A Relação entre a Ação de Improbidade Administrativa e a Ação Civil Pública (2014).  

37 
 A exemplo de André Luís Alves de Melo, em Ação por Improbidade não é Ação Civil Pública 

(2013). 

38 
 REsp. n.º 199.478-MG, 1ª T., rel. Min. Humberto Gomes de Barros, julgado em 21/03/2000, 

publicado no DJ em 08/05/2000. 

39 
 Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um 

fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão 

necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos 

destinados à reconstituição dos bens lesados. (Lei n.º 7.347/85) 

40 
 Art. 18. A sentença que julgar procedente ação civil de reparação de dano ou decretar a 

perda dos bens havidos ilicitamente determinará o pagamento ou a reversão dos bens, conforme o 

caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. (Lei n.º 8.429/92) 
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tratar de atos de improbidade administrativa, o que indica verdadeira tendência dos 

operadores jurídicos de elegerem esta via para a defesa da probidade na 

administração, em detrimento daquela outra 41 . Em todo o caso, tanto a Lei de 

Improbidade (artigo 17, § 4º) quanto a Lei da Ação Civil Pública (artigo 5º, § 1º) 

preveem que o Ministério Público, quando não intervier no processo como parte, 

atuará obrigatoriamente como fiscal da lei. Dessa forma, se garante a presença 

constante dessa instituição no combate à corrupção na administração pública, e na 

fiscalização do bom cumprimento da lei42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
41 

 Nesse sentido, cite-se como exemplo alguns recentes julgados em que foram movidas ACPs 

por motivo de improbidade administrativa:  

I - STJ, REsp: 1670024 PE 2017/0102916-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data de Publicação no: DJe 02/08/2018;  

II - STJ, AgRg no REsp: 1714914 RS 2017/0320115-8, Relatora: Ministra MARIA THEREZA 

DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data de Publicação no DJe: 

08/03/2018;  

III - STJ, AgRg no REsp: 1341123 RN 2012/0079121-4, Relatora: Ministra MARGA TESSLER 

(JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DO TRF 4ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, Data de Julgamento: 

19/05/2015, Data de Publicação no DJe: 28/05/2015. 

42
  Aqui, frise-se que o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Distrito Federal e 

Territórios, o Ministério Público Militar, o Ministério Público do Trabalho e os Ministério Público 
Estaduais de diversos Estados do Brasil fazem parte da ENCCLA - Estratégia Nacional de Combate à 
Corrupção e à Lavagem de Dinheiro -, que busca a formulação de políticas públicas voltadas ao 
combate aos crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro. 
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4 A LEI N.º 13.655/2018 E SEUS REFLEXOS NA LEI DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA 

 

Em 13 de abril de 2018, a Excelentíssima Procuradora-Geral da 

República, Raquel Elias Ferreira Dodge, encaminhou à Presidência da República, 

por meio do Ofício n.º 330/2018 – SUBGDP/SGJ/GAB/PGR 43 , a Nota Técnica 

Conjunta n.º 01/2018, cujas razões jurídicas foram coligidas pelas 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 

7ª Câmaras de Coordenação e Revisão do MPF e pela Procuradoria Federal dos 

Direitos do Cidadão, em 11 de abril de 2018, e cuja conclusão se deu pela 

necessidade de haver veto integral ao Projeto de Lei n.º 7.448/2017, que vinha a 

trazer alterações à LINDB, sob pena de se desfazer o vigente sistema de controle, 

responsabilização e ressarcimento por atos lesivos ao erário e ao interesse público, 

conduzindo à impunidade no âmbito da improbidade administrativa.  

A Procuradora Geral afirmou no ofício encaminhado à Presidência da 

República que a aplicação da Lei n.º 8.429/92 estará sob influência direta da nova lei 

e, caso o projeto de lei viesse a ser sancionado, o atual sistema de prevenção e 

repressão aos atos de improbidade administrativa restaria prejudicado, elevando-se, 

assim, a insegurança jurídica, vez que iria de encontro à jurisprudência atual dos 

Tribunais Superiores, que vem sancionando infrações à moralidade administrativa, à 

impessoalidade e à legalidade. Aduziu ainda que tal norma, por ensejar a 

impunidade dos que agem com improbidade, não se coaduna com o justo anseio da 

sociedade brasileira de combate a tal mazela social, sendo que, por se tratar de lei 

mais benéfica, poderia, ainda, acarretar na aplicação de efeitos retroativos, que 

poderiam ser invocados por interessados já processados ou punidos (MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL, 2018). 

Registre-se que o Projeto de Lei n.º 7.448/2017, que foi aprovado sem 

alterações pela Câmara dos Deputados e remetido à sanção presidencial em 05 de 

abril de 2018, derivou do Projeto de Lei do Senado n.º 349/2015, apresentado pelo 

 
43

  O Ofício N.º 330/2018 – SUBGDP/SGJ/GAB/PGR encontra-se disponível para consulta em: 
<http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/Oficio_NotaTecnica_130418_PGR00192069_2018.pdf>. 
Acesso em: 16 de outubro de 2018 
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senador Antônio Anastasia - PSDB/MG. Conforme consta de sua justificativa44, o 

PLS foi elaborado pelos professores Carlos Ari Sundfeld e Floriano de Azevedo 

Marques Neto, e foi inspirado na percepção de que os desafios da ação do Poder 

Público “demandam que a atividade de regulamentação e aplicação das leis seja 

submetida a novas balizas interpretativas, processuais e de controle, a serem 

seguidas pela administração pública federal, estadual e municipal” (SENADO 

FEDERAL, 2015, p. 04), tendo em vista que, supostamente, “o aumento de regras 

sobre processos e controle da administração têm (sic) provocado aumento da 

incerteza e da imprevisibilidade e esse efeito deletério pode colocar em risco os 

ganhos de estabilidade institucional” (SENADO FEDERAL, 2015, p. 04).45 Em suma, 

entendeu-se que atualmente a administração pública estaria sofrendo um excessivo 

controle por parte do Estado e que tal controle seria incompatível com os desafios 

atuais da ação do Poder Público. 

A Nota Técnica Conjunta n.º 01/2018, apresentada pelo Ministério 

Público Federal, pugnou, contudo, pelo veto integral do referido projeto de lei, o qual, 

conforme o entendimento do Parquet, não coadunaria com o interesse público. Em 

suas razões, a referida nota técnica abordou os pontos pelos quais entendia o PL n.º 

7.448/2017 não poderia prosperar, denunciando, preliminarmente, o fato de que, 

durante a tramitação do Projeto de Lei no Senado, só foi realizada uma única 

audiência pública, da qual apenas participaram o ex-Consultor-Geral da União e 

Procurador da Fazenda Nacional, o consultor da Confederação Nacional dos 

Municípios e o assessor da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, os quais 

 
44 

 O inteiro teor do PLS n.º 349/2015, juntamente com sua justificativa, encontra-se disponível 

para consulta em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-

getter/documento?dm=4407647&disposition=inline>. 

45 
 A justificativa afirma que os referidos professores, na obra Contratações Públicas e Seu 

Controle, publicada pela Editora Malheiros, no ano 2013, concluíram pela necessidade de se 

neutralizar importantes fatores de distorção da atividade jurídico-decisória pública, quais sejam: - O 

alto grau de indeterminação de grande parte das normas públicas; - A relativa incerteza, inerente ao 

Direito, quanto ao verdadeiro conteúdo de cada norma; - A tendência à superficialidade na formação 

do juízo sobre complexas questões jurídico-públicas; - A dificuldade de o Poder Público obter 

cumprimento voluntário e rápido de obrigação por terceiros, contribuindo para a inefetividade das 

políticas públicas; - A instabilidade dos atos jurídicos públicos, pelo isco potencial de invalidação 

posterior, nas várias instâncias de controle. - Os efeitos negativos indiretos da exigência de que as 

decisões e controles venham de processos (que demoram, custam e podem postergar cumprimento 

de obrigações); - O modo autoritário como, na quase totalidade dos casos, são concebidas e editadas 

normas pela administração pública. (SUNDFELD; MARQUES NETO, 2013, apud SENADO 

FEDERAL, 2015) 
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constituiriam um segmento “francamente favorável à aprovação do Projeto de Lei”, 

em detrimento da participação de representantes de Tribunais de Contas, Ministério 

da Transparência e Controladoria-Geral da União, Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica, Poder Judiciário, Ministério Público, associações e 

representações de classes, além da sociedade civil, que poderiam fazer relevantes 

contrapontos a um projeto que se propunha a restringir a atuação de órgãos 

controladores (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2018). Essa nota técnica conjunta 

levou à análise da Presidência da República diversas críticas acerca das inovações 

propostas pelo PL n.º 7.448/2017, elencando-se os motivos pelos quais cada um dos 

artigos que se pretendia acrescentar à LINDB representaria um retrocesso no 

combate à improbidade administrativa. 

 

4.1 Comentários aos dispositivos do Projeto de Lei n.º 7.448/2017. Uma 

defrontação entre os argumentos favoráveis das Comissões de Constituição e 

Justiça do Senado Federal e da Câmara dos Deputados e os argumentos em 

contrário trazidos pelo Ministério Público Federal 

 

O Projeto de Lei n.º 7.448/2017 propunha em seu artigo 1º o acréscimo 

de 11 artigos ao Decreto-Lei n.º 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução 

às Normas do Direito Brasileiro), com o intuito de providenciar maior segurança 

jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito público. Após a análise do 

referido projeto de lei, a Presidência da República sancionou parcialmente a Lei n.º 

13.655, de 25 de abril de 2018, comunicando ao Senado Federal, por meio da 

Mensagem n.º 212, de 25 de abril de 2018, o veto parcial do artigo 1º do PL em 

algumas inovações que ele pretendia trazer46. Adiante, faz-se uma breve análise dos 

artigos que foram acrescentados à LINDB, bem como dos que foram vetados pela 

Presidência da República, buscando-se delinear as repercussões jurídicas de cada 

inovação. 

 

 
46 

 Foram vetados os trechos que pretendiam o acréscimo à LINDB dos seguintes dispositivos: - 

parágrafo único do artigo 23; - artigo 25; - inciso II do § 1º do artigo 26; - § 2º do artigo 26; - §§ 1º, 2º 

e 3º do artigo 28; - § 2º do artigo 29 
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4.1.1 Artigos 20 e 2147 

 

A Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara dos 

Deputados48, em Parecer cujo relator foi o Deputado Paulo Abi-Ackel49, ao analisar o 

Projeto de Lei n.º 7.448, de 2017, consignou que esses dois artigos conferem maior 

concretude ao princípio da motivação, na medida em que determina que as decisões 

tomadas nas esferas administrativa, controladora e judicial não se fundamentem 

apenas em bases principiológicas, mas que levem em consideração as suas 

consequências práticas diante das alternativas possíveis (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2017)50. 

O Ministério Público Federal, por sua vez, entende que tais artigos 

desprestigiam, indevidamente, a prolação de uma decisão com base em princípios, 

negando, dessa forma, a densidade normativa dessa fonte do direito. Ademais, 

afirma o Parquet Federal que as consequências práticas da invalidação do ato já 

 
47 

 Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em 
valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.  

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta 
ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das 
possíveis alternativas. 

 Art. 21. A decisão que, na esfera administrativa, controladora ou judicial, decretar a 
invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo 
expresso suas consequências jurídicas e administrativas.  

 Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deverá, quando for o caso, indicar as 
condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos 
interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das 
peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. 

48 
 As Comissões de Constituição e Justiça (CCJ) são comissões permanentes previstas tanto 

no Regimento Interno da Câmara dos Deputados quanto no do Senado Federal e são responsáveis 

por analisar de maneira preventiva a constitucionalidade dos projetos de lei e das propostas de 

emenda à Constituição antes de serem levados à votação pela respectiva Casa (MORAES, 2016). 

49
  O inteiro teor do Parecer encontra-se disponível para consulta em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1598338&filename=Tramit
acao-PRL+1+CCJC+%3D%3E+PL+7448/2017>.  

50 
Carlos Ari Sundfeld e Bruno Meyerhof Salama, na obra Chegou a hora de mudar a velha Lei 

de Introdução, ao comentar a inovação trazida por esse artigo, defendem a necessidade de juízes e 

controladores pensarem “como políticos” quando forem tomar suas decisões. Os autores afirmam 

que, em um contexto onde se acredita cada vez mais na força normativa dos princípios, exsurge a 

necessidade se ponderar sobre as consequências práticas das decisões judiciais e administrativas 

tomadas, para se evitar a criação de situações insustentáveis para o país (SUNDFELD; MARQUES 

NETO, 2013, apud CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2017). 
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estariam predeterminadas pelo ordenamento jurídico, sendo de se pressupor que 

tais consequências seriam de conhecimento obrigatório por parte do administrador 

público. Dessa forma, a aplicação de tal dispositivo normativo poderia acarretar na 

indevida transferência ao julgador de um ônus típico da atividade dos gestores 

públicos, convertendo-se, assim, os órgãos judiciais e de controle em meros órgãos 

de consultoria jurídica da administração, que teriam que analisar, inclusive, as 

alternativas possíveis para o caso concreto, conforme estabelece o parágrafo único 

do referido artigo. O MPF indica, ainda, que, no que tange especificamente à 

previsão do artigo 21, tal inovação normativa poderia trazer grande insegurança 

jurídica, uma vez que está recheada de termos abertos e genéricos, os quais iriam 

de encontro ao espírito do próprio PL 7.448/2017 (MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL, 2018). 

Com a devida vênia ao entendimento do Parquet Federal, não se infere 

da leitura dos artigos 20 e 21 uma vedação a julgamentos com base em princípios 

jurídicos. Na verdade, a preocupação do legislador é o de tentar provocar uma 

reflexão ao julgador para que se ponderem os efeitos práticos da decisão que será 

proferida, diante das alternativas possíveis do caso concreto. Ademais, não há que 

se falar que o Poder Judiciário se tornaria mero órgão de consultoria jurídica da 

administração, tendo em vista que ambos os artigos visam a regulamentar situações 

litigiosas, em que se busca a resolução de um conflito no caso concreto, cabendo ao 

julgador, nesse caso, traçar direções gerais para garantir o bom cumprimento da 

decisão, prestigiando, assim, a segurança jurídica do caso concreto. 

 

4.1.2 Artigo 2251 
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 Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos 
e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos 
direitos dos administrados.  

§ 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo 
ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, 
limitado ou condicionado a ação do agente.  

 § 2º Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração 
cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes 
ou atenuantes e os antecedentes do agente.  

 § 3º As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais 
sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato. 
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O parecer da CCJ do Senado Federal, cuja relatora foi a Senadora 

Simone Tebet 52 , ao comentar o PLS n.º 349/2015, o qual deu origem ao PL 

7.448/2017, afirmou que essa previsão legal vem para evitar abusos de órgãos 

controladores na medida em que parâmetros para o controle do comportamento do 

gestor público, protegendo, dessa forma, o gestor que atua de boa-fé (SENADO 

FEDERAL, 2017). Na mesma esteira, a CCJ da Câmara dos Deputados, afirmou que 

o artigo 22 atenta para as muitas dificuldades enfrentadas pelos gestores na 

realidade da administração pública, prezando pela implementação de um controle 

prudente e responsável que leve em consideração a as peculiaridades do caso 

concreto e a complexidade intrínseca ao desempenho da atividade administrativa 

(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2017). 

A Nota Técnica Conjunta n.º 01/2018, contudo, aduz que a norma 

veiculada no artigo 22 poderá inviabilizar a responsabilização do administrador. De 

fato, o Ministério Público Federal entende que o uso dos termos “obstáculos” e 

“dificuldades reais” poderia acarretar em um indesejado casuísmo, no qual cada 

órgão julgador se valeira de percepções particulares sobre uns e outros, resultando 

em instabilidade e insegurança jurídica. O Parquet Federal conclui, então, que o 

artigo 22 afrouxa mecanismos de controle da administração pública, caminhando na 

contramão dos anseios da sociedade brasileira de combate à corrupção no Setor 

Público (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2018). 

Com a devida vênia ao entendimento do Ministério Público Federal, a 

norma do artigo 22 traz, na verdade, importante ferramenta para que o administrador 

público possa estabelecer um contraditório eficiente em face dos sistemas de 

controle interno e externo da administração pública. Conforme se depreende da 

dicção legal, busca-se tanto a preservação da validade de atos e contratos quanto a 

aplicação de sanções justas diante dos atos irregulares praticados pelos agentes 

públicos. De fato, ao contrário do que levam a pensar os argumentos do Parquet 

Federal, a inovação legal não acarretará em um afrouxamento dos mecanismos de 

                                                                                                                                                                                      
 

52
 O inteiro teor do Parecer encontra-se disponível para consulta em: 

<https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=5205948&disposition=inline>. 
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controle da administração, mas irá assegurar maior equidade para o julgamento dos 

atos do gestor público ao se considerar as dificuldades enfrentadas no caso 

concreto, que serão levadas em consideração em prestígio ao princípio do 

contraditório e da ampla defesa, que é inclusive assegurado pelo inciso LV do artigo 

5º da CF/88 53  e que é a garantia de um devido processo legal, seja ele 

administrativo ou judicial. Ademais, para além do efetivo exercício do contraditório, 

os §§ 2º e 3º desse artigo 22 trazem critérios razoáveis para a aplicação de sanções 

aos agentes públicos, ao determinar que, na aplicação de sanções, serão 

consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida e que as sanções já 

aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de 

mesma natureza a serem aplicadas, contanto que relativas ao mesmo fato. 

 

4.1.3 Artigos 23 e 2454 

 

A Senadora Simone Tebet, relatora do parecer da CCJ no Senado 

Federal, defendeu que ambos os artigos prestigiam o princípio da segurança 

jurídica, pois, ao proibir mudanças de interpretação retroativas ou abruptas, 
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 Art. 5º[...] 

 LV - 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; (CF/88) 

 

54 
 Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou 

orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo 
condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo 
dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem 
prejuízo aos interesses gerais.  

Parágrafo único. Se o regime de transição, quando aplicável nos termos do caput, não estiver 
previamente estabelecido, o sujeito obrigado terá direito a negociá-lo com a autoridade, segundo as 
peculiaridades de seu caso e observadas as limitações legais, celebrando-se compromisso para o 
ajustamento, na esfera administrativa, controladora ou judicial, conforme o caso. 

 Art. 24. A revisão, na esfera administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, 
contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em 
conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de 
orientação geral, se declararem inválidas situações plenamente constituídas.  

 Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações 
contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, 
e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público. 
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protegem a boa-fé e as legítimas expectativas dos administrados e dos 

jurisdicionados (SENADO FEDERAL, 2017). Seguindo a mesma linha de raciocínio, 

o Deputado Paulo Abi-Ackel, relator do parecer da CCJ na Câmara dos Deputados, 

aduz que essa inovação normativa de se estabelecer um regime de transição 

assegura o respeito aos princípios da segurança jurídica, da lealdade e da boa-fé, 

indo de encontro a mais atual tendência legislativa, da qual cita o artigo 927, §§ 3º e 

4º, do Código de Processo Civil de 2015, que trouxe disposição semelhante 

(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2017)55. 

O Ministério Público Federal, por sua vez, critica apenas parcialmente o 

artigo 23, quando aponta que, especificamente em relação à esfera judicial, não há 

que se falar em imposição de novo dever ao jurisdicionado, isso porque o dever 

seria anterior à decisão judicial, pelo que não faz sentido a previsão de um regime 

de transição nessa esfera. Quanto ao artigo 24, o MPF tece severas críticas pelo 

que entende ser um uso de expressões de conteúdo indeterminado, tais como 

“orientações gerais” e “atos públicos de caráter geral”, que poderiam dar ensejo a 

indevidas convalidações de atos e contratos inexistentes ou nulos, ferindo, dessa 

forma, os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e da eficiência (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2018). 

Sobre o posicionamento do Ministério Público Federal, cumpre 

asseverar que o MPF buscou criticar bastante o artigo 24, mas pouco mencionou os 

malefícios que seriam trazidos pelo artigo 23. Como bem menciona o Parecer do 

Tribunal de Contas da União sobre o PL 7448/201756, o parágrafo único do artigo 23, 

ao estabelecer que o sujeito obrigado terá direito a negociá-lo com a autoridade, cria 

 
55 

 Art. 927 

[...] 

 § 3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e 
dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver 
modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica.  

 § 4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada 
em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e 
específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. 
(Lei n.º 13.105/15) 

56 
A íntegra do Parecer do Tribunal de Contas da União, emitido no bojo do Processo 

TCU/CONJUR: TC-012.028/2018-5, encontra-se disponível para acesso em: 

<https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881F62B15ED20162F95CC94B

5BA4&iinlin=1>. Acesso em 19/10/2018. 
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um direito subjetivo ao administrado que poderia minar a força cogente do caput do 

mesmo artigo, atingindo, assim, a segurança jurídica do caso concreto (TRIBUNAL 

DE CONTAS DA UNIÃO, 2018). Nesse sentido, cumpre registrar a Presidência da 

República vetou o parágrafo único do artigo 23, mas manteve a redação do artigo 

24, justificando o veto daquele dispositivo por conta desse direito subjetivo 

assegurado ao administrado de negociar os termos do regime de transição no caso 

concreto, conforme aduz Mensagem n.º 212/2018 de veto parcial, publicada no 

Diário Oficial da União em 26 de abril de 2018. 

 

4.1.4 Artigo 2557 

 

Como consta nos relatórios dos pareceres das CCJs do Senado 

Federal e da Câmara dos Deputados, o objetivo aqui é o de criar uma ação 

declaratória para que o Judiciário reconheça, com efeito erga omnes58, a legalidade 

de um ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, a fim de se assegurar 

o bom andamento das atividades da administração pública, prezando-se pela 

segurança jurídica do caso concreto (SENADO FEDERAL, 2017; CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2017). 

A Nota Técnica Conjunta do Ministério Público Federal asseverou, 

contudo, que tal dispositivo, ao incluir o MP no polo passivo da ação, subverteria a 

função constitucional do Parquet, pois a instituição iria estar tutelando interesses 

secundários da administração pública, nem sempre convergentes com o interesse 

público. Ademais, subtrairia, pela via infraconstitucional, a competência dos 
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 Art. 25. Quando necessário por razões de segurança jurídica de interesse geral, o ente 
poderá propor ação declaratória de validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma 
administrativa, cuja sentença fará coisa julgada com eficácia erga omnes. 

§ 1º A ação de que trata o caput será processada conforme o rito aplicável à ação civil 
pública.  

 § 2º O Ministério Público será citado para a ação, podendo abster-se, contestar ou aderir ao 
pedido.  

 § 3º A declaração de validade poderá abranger a adequação e a economicidade dos preços 
ou valores previstos no ato, contrato ou ajuste. 

58 
 Erga omnes são os efeitos que possuem eficácia sobre todos, e não apenas sobre as partes 

de um dado processo (SILVA, 2005) 



 
 
 

58 
 

Tribunais de Contas de verificar a regularidade dos atos, contratos, ajustes, 

processos e normas da administração pública, consagradas nos artigos 70 e 7159 da 

CF/88, minando-se de maneira inconstitucional a instância administrativa de controle 

e reduzindo-se o Poder Judiciário a órgão de chancela das ações administrativas 

(MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2018). 

De fato, a Presidência da República vetou esse artigo 25 justamente 

por considerar que ele acarretaria em um aumento injustificado da demanda judicial, 

podendo originar um indevido costume de sempre ser necessário o aval do Poder 

Judiciário antes da aprovação de atos públicos, o que poderia acabar burocratizando 

ainda mais a administração pública. Em que pese a importância desse argumento 

fático, também é de se levar em consideração o argumento jurídico trazido à baila 

pelo Ministério Público Federal, uma vez que esse dispositivo afrontaria diretamente 

as competências constitucionais tanto do Ministério Público quanto do Tribunal de 

Contas, algo que não poderia ser feito pela via infraconstitucional. 

 

4.1.5 Artigos 26 e 2760 
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 Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e 
das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 
aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante 
controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.[...] 

 Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do 
Tribunal de Contas da União, ao qual compete: [...] 

60 
 Art. 26. Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação 

do direito público, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, 
após oitiva do órgão jurídico e, quando for o caso, após realização de consulta pública, e presentes 
razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso com os interessados, observada a 
legislação aplicável, o qual só produzirá efeitos a partir de sua publicação oficial.  

§ 1º O compromisso:  

 I – buscará solução jurídica proporcional, equânime, eficiente e compatível com os interesses 
gerais; 

 II – poderá envolver transação quanto a sanções e créditos relativos ao passado e, ainda, o 
estabelecimento de regime de transição;  

 III – não poderá conferir desoneração permanente de dever ou condicionamento de direito 
reconhecidos por orientação geral;  

 IV – deverá prever com clareza as obrigações das partes, o prazo para cumprimento e as 
sanções aplicáveis em caso de descumprimento.  
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As Comissões de Constituição e Justiça do Senado Federal e da 

Câmara dos Deputados foram uníssonas em aduzir que os artigos supratranscritos 

reforçam a prática da administração pública consensual, ao prestigiar o diálogo entre 

a administração e a sociedade, estando em consonância, assim, com as novas 

tendências do Direito Administrativo atual (SENADO FEDERAL, 2017; CÂMARA 

DOS DEPUTADOS, 2017). 

Destaque-se de chofre que a Presidência da República vetou o inciso II 

do § 1º do art. 26, no intuito de não se estimular indevidamente o não cumprimento 

das sanções administrativas por pessoas interessadas em uma posterior transação 

mais benéfica com o Poder Público, e o § 2º do mesmo artigo por violar o Princípio 

da Independência e Harmonia entre os Poderes (artigo 2º, CF/88), tendo em vista 

que a administração possui órgãos próprios para apreciar a celebração ou não de 

compromisso administrativo referido. 

Nessa esteira, o Ministério Público Federal já tinha afirmado na Nota 

Técnica Conjunta n.º 01/2018 que o artigo 26 atentaria contra a atuação dos órgãos 

de controle, notadamente dos Tribunais de Contas, mormente quando se verifica 

que a celebração de compromissos em procedimentos de jurisdição voluntária 

poderia, em alguns casos, acabar elidindo completamente a responsabilidade 

pessoal do agente público por vícios do compromisso (artigo 26, § 2º). Ademais, o 

entendimento do Parquet Federal também convergiu com o da Presidência da 

República quando apontou que a transação quanto a sanções (artigo 26, § 1º, II) 

poderia promover, indevidamente, a impunidade, pelo que tal dispositivo também 

                                                                                                                                                                                      
 § 2º Poderá ser requerida autorização judicial para celebração do compromisso, em 
procedimento de jurisdição voluntária, para o fim de excluir a responsabilidade pessoal do agente 
público por vício do compromisso, salvo por enriquecimento ilícito ou crime. 

 Art. 27. A decisão do processo, na esfera administrativa, controladora ou judicial, poderá 
impor compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos resultantes do 
processo ou da conduta dos envolvidos.  

 § 1º A decisão sobre a compensação será motivada, ouvidas previamente as partes sobre 
seu cabimento, sua forma e, se for o caso, seu valor.  

 § 2º Para prevenir ou regular a compensação, poderá ser celebrado compromisso processual 
entre os envolvidos. 
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deveria ser combatido por ser contrário ao Interesse Público (MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL, 2018).  

O artigo 27, contudo, que fala sobre a compensação por benefícios 

indevidos ou prejuízos injustos decorrentes do processo ou da conduta dos 

envolvidos não foi criticado pelo MPF, tendo, ainda, passado incólume pelo crivo da 

Presidência da República, que não encontrou vício nessa previsão que busca o 

reequilíbrio de uma situação de fato, evitando-se a oneração excessiva de um dos 

lados do processo. 

 

4.1.6 Artigo 2861 

 

As Comissões de Constituição de Justiça do Senado Federal e da 

Câmara dos Deputados defenderam a inclusão desse artigo à LINDB para se evitar 

que o agente público fosse responsabilizado por pareceres e opiniões que, embora 

fundamentados, divergissem do entendimento dos órgãos de controle (SENADO 

FEDERAL, 2017; CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2017). Já o Ministério Público 

Federal apontou que o artigo 28, com a redação que lhe foi conferida, esvaziaria as 

hipóteses de responsabilidade do administrador, já que este poderia invocar 

qualquer doutrina, por mais minoritária que fosse, para se eximir de qualquer 

responsabilidade perante o Estado. Ademais, o Parquet Federal condenou a 

previsão de que a defesa do agente fosse patrocinada pela entidade ao qual fosse 

vinculado, afirmando que tal defesa somente seria possível quando houvesse 

interesse convergente da administração, conforme entendimento do STJ 
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 Art. 28. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas 
em caso de dolo ou erro grosseiro.  

§ 1º Não se considera erro grosseiro a decisão ou opinião baseada em jurisprudência ou 
doutrina, ainda que não pacificadas, em orientação geral ou, ainda, em interpretação razoável, 
mesmo que não venha a ser posteriormente aceita por órgãos de controle ou judiciais.  

 § 2º O agente público que tiver de se defender, em qualquer esfera, por ato ou conduta 
praticada no exercício regular de suas competências e em observância ao interesse geral terá direito 
ao apoio da entidade, inclusive nas despesas com a defesa.  

 § 3º Transitada em julgado decisão que reconheça a ocorrência de dolo ou erro grosseiro, o 
agente público ressarcirá ao erário as despesas assumidas pela entidade em razão do apoio de que 
trata o § 2º deste artigo. 
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consolidado no Recurso Especial 12299779/MG (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 

2018).  

Aqui, ressalte-se que a responsabilização pessoal dos agentes 

públicos é prevista no texto constitucional (artigo 37, § 6º)62, sendo assegurado, 

quando houver responsabilização objetiva do Estado63, o direito de regresso da 

administração pelos atos de seus agentes nos casos de dolo ou culpa. Nesse jaez, o 

Parecer do Tribunal de Contas da União sobre o PL n.º 7448/2017 pugnou pela 

inconstitucionalidade do caput desse artigo 28, pois a Constituição Federal, em seu 

artigo 37, § 6º, apenas exige o dolo ou a culpa simples para a responsabilização 

pessoal do agente público, sendo prescindível, para o texto constitucional, a 

configuração de erro grosseiro, não podendo uma Lei Ordinária, que se trata de uma 

norma infraconstitucional, criar uma limitação onde a Constituição não a impôs. 

Ademais, conforme entendimento do TCU, o caput do artigo 28 caminharia na 

contramão da necessidade do Brasil de contar com agentes públicos diligentes, 

peritos e prudentes, uma vez que tal previsão legal acabaria abonando condutas 

culposas que não configurassem erro grosseiro (TRIBUNAL DE CONTAS DA 

UNIÃO, 2018).  

A Presidência da República, contudo, não vetou o caput do artigo 28, 

mantendo-se a redação original, mas vetou os §§ 1º, 2º e 3º desse artigo, no intuito 

de se evitar a irresponsabilidade do agente no caso de erro grosseiro fundado em 

entendimento minoritário (§ 1º) e a criação de um ônus desproporcional aos cofres 

públicos por conta da defesa administrativa ou judicial dos agentes públicos nos 

processos em que respondem (§§ 2º e 3º). Dessa forma, a expressão “erro 

grosseiro” contida no caput deverá ser interpretada futuramente pela doutrina e pela 

jurisprudência, as quais poderão se posicionar, inclusive, acerca da compatibilidade, 
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 Art. 37 

[...] 

 § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços 
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 

63 
 Conforme ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o Brasil adota a teoria do risco 

administrativo, segundo a qual o Estado responde objetivamente pelos atos de seus agentes, 

independentemente da existência do elemento subjetivo dolo ou culpa, já que, conforme essa teoria, 

substitui-se a ideia de culpa pelo simples nexo de causalidade entre o a conduta praticada pela 

administração pública e o prejuízo arcado pelo cidadão por conta dessa conduta (DI PIETRO, 2014)  
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ou não, desse dispositivo com o artigo 37, § 6º, da CF/88. Data vênia entendimentos 

em sentido diverso, ressalte-se que uma possível solução, sem se questionar a 

constitucionalidade da Lei n.º 13.655/18, seria a de se utilizar o critério da 

especialidade64 quando da aplicação do caput do artigo 28, de modo seria possível a 

condenação do agente público em caso de culpa leve sempre que houver uma lei 

específica regulamentando a matéria, o que seria o caso dos atos de improbidade 

administrativa, os quais são regulamentados pela Lei n.º 8.429/92. 

 

4.1.7 Artigos 29 e 3065 

 

Mal grado a Nota Técnica Conjunta n.º 01/2018 tenha tecido duras 

críticas aos diversos dispositivos trazidos pelo PL n.º 7.448/17, ela silenciou quanto 

às disposições dos artigos 29 e 30 que seriam acrescentados à LINDB, ao que 

indica que o Ministério Público Federal não tinha uma visão negativa acerca desses 

dois dispositivos legais.  

De fato, como se depreende da análise conjunta dos pareceres das 

CCJs do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, o artigo 29 vem consagrar 

uma prática já reiterada de agências reguladoras, tais como a Aneel, a Anatel, a 

ANA, a ANS, e a ANTT, que, por meio de consultas públicas, prestigiam a 
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 Norberto Bobbio, em sua obra Teoria do Ordenamento Jurídico, ensina que, quando houver 

um conflito entre uma lei especial e uma lei geral, aplica-se a primeira em detrimento da segunda (lex 

specialis derogat generali) (BOBBIO, 1995, p. 95-96). 

65 
 Art. 29. Em qualquer órgão ou Poder, a edição de atos normativos por autoridade 

administrativa, salvo os de mera organização interna, poderá ser precedida de consulta pública para 
manifestação de interessados, preferencialmente por meio eletrônico, a qual será considerada na 
decisão.  

§ 1º A convocação conterá a minuta do ato normativo e fixará o prazo e demais condições da 
consulta pública, observadas as normas legais e regulamentares específicas, se houver.  

 § 2º É obrigatória a publicação, preferencialmente por meio eletrônico, das contribuições e de 
sua análise, juntamente com a do ato normativo.  

 Art. 30. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na 
aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a 
consultas.  

 Parágrafo único. Os instrumentos previstos no caput terão caráter vinculante em relação ao 
órgão ou entidade a que se destinam, até ulterior revisão. 
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transparência na atuação administrativa e fomentam uma maior participação popular 

antes da edição de atos normativos, enquanto que o artigo 30 aduz que as 

autoridades públicas devem buscar o aumento da segurança jurídica na aplicação 

das normas, inclusive por meio da edição de regulamentos, súmulas administrativas 

e respostas a consultas, reforçando, assim, o princípio da segurança jurídica e 

fazendo cumprir o objetivo exposto na ementa do projeto de lei em comento 

(SENADO FEDERAL, 2017; CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2017).  

Aqui, ressalte-se que a Presidência da República apenas decidiu por 

vetar o § 2º do artigo 29 por ter entendido que a publicação das contribuições 

oriundas das consultas públicas, juntamente com suas respectivas análises, poderia 

ensejar uma excessiva morosidade na edição dos atos normativos, pondo em risco a 

eficiência da administração pública, mas manteve a integridade do restante do texto 

dos artigos 29 e 30 que foram acrescentados à LINDB. 

 

4.2 A nova sistemática de aplicação da Lei de Improbidade 

 

A Lei n.º 13.655/18 se propôs a trazer disposições sobre segurança 

jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito público. Disso, foram criadas 

diversas regras que afetam diretamente a atuação dos órgãos de controle internos e 

externos da administração pública. 

Primeiramente, tem-se que as regras dos artigos 20 e 21 impõem que 

sejam ponderadas as consequências práticas das decisões tomadas nas esferas 

administrativa, controladora e judicial, no que diz respeito à invalidação de ato, 

contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, principalmente em relação a 

julgamentos com base em valores jurídicos abstratos. Aqui, tem-se uma busca por 

maior segurança jurídica em relação aos atos e contratos firmados pela 

administração, mas não se vislumbra, prima facie, que o legislador tenha pretendido 

eximir de responsabilidade o agente público que pratique um ato ilícito. De fato, se 

por um lado busca-se a determinação das consequências práticas da anulação de 

um ato inválido, por outro não se observa previsão de exclusão da responsabilidade 

do agente público que acarretar tal ilicitude. 
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As regras trazidas pelo artigo 22, por sua vez, trazem interessante 

consideração acerca da responsabilização dos gestores públicos. Aqui, determinou-

se que, na interpretação de normas sobre gestão pública, sejam considerados os 

obstáculos e as dificuldades reais enfrentadas pelo gestor antes de se decidir sobre 

a irregularidade de uma conduta. Assim, estabeleceu-se, sob essa ótica, que sejam 

consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida antes de se aplicar 

determinada penalidade ao agente público, protegendo-o, assim, da cominação de 

sanções desproporcionais diante do ato por ele praticado. Tal previsão legal não se 

trata de um estímulo para a prática de condutas ilícitas, mas de mera decorrência 

lógica da aplicação do princípio da proporcionalidade previsto, inclusive, no artigo 

12, parágrafo único, da Lei n.º 8.429/92. 

Os artigos 23 e 24 trazem disposições que buscam assegurar a 

validade dos atos administrativos diante das mudanças de orientação dos tribunais, 

prevendo, inclusive, a criação de um sistema de transição quando seja necessário 

ao bom cumprimento do novo dever ou condicionamento imposto ao administrado. 

Não se vislumbra, aqui, nenhuma regra que prejudique a punição do agente 

ímprobo, mas apenas regras que buscam privilegiar a segurança jurídica em relação 

aos atos e contratos envolvendo a administração pública. 

O artigo 25 que se pretendia acrescentar à LINDB, o qual 

regulamentava as ações declaratórias de validade de ato, contrato, ajuste, processo 

ou norma administrativa, de fato poderia interferir na atuação de controle praticada 

pelos Tribunais de Contas, em subtração infraconstitucional de uma atribuição que é 

conferida pela Constituição Federal em seus artigos 70 e 71. Contudo, conforme 

ficou esclarecido, o artigo 25 foi vetado pela Presidência da República, de modo que 

restou preservada a competência dos Tribunais de Contas de atuar como órgão de 

controle repressivo em relação aos atos ilícitos previstos na Lei n.º 8.429/92. 

O artigo 26, por sua vez, ao estabelecer em seu § 2º a possibilidade de 

o agente público pedir uma autorização judicial (em procedimento de jurisdição 

voluntária) para celebração de compromisso, para o fim de excluir a uma futura 

responsabilização pessoal, poderia, de fato, ocasionar em uma mitigação do poder 

de controle dos Tribunais de Contas. Contudo, como foi esclarecido, o § 2º do artigo 

26 que se pretendia acrescentar à LINDB foi vetado pela Presidência da República, 

preservando-se a sistemática atual de atuação dos Tribunais de Contas, sendo 
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necessário acionar-se o Poder Judiciário apenas nos casos de discordância da 

decisão proferida na esfera administrativa. Ademais, a previsão do inciso II do § 1º 

desse artigo 26, que previa a possibilidade de a autoridade administrativa firmar 

compromisso para a transação quanto a sanções e créditos relativos ao passado, 

também foi vetado, evitando-se, assim, que se estimulasse indevidamente a prática 

de ilícitos com o fim de se obter tal benefício por parte da administração. 

Quanto ao artigo 27, o sistema de compensação que ele visa a criar 

em pouco influencia no combate à improbidade administrativa, tendo em vista se 

busca apenas recompor a situação da parte processual que precisou arcar com ônus 

excessivos, sejam resultantes do processo ou da conduta da outra parte. 

O artigo 28, a seu turno, pretendia estabelecer uma sistemática 

completamente nova para a responsabilização pessoal dos agentes públicos. 

Primeiro porque previa que o agente público somente responderia pessoalmente por 

suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro, limitando-se, 

portanto, o seu espectro de responsabilização (artigo 28, caput); segundo porque 

definia que não configuraria erro grosseiro a emissão de opiniões fundamentadas 

em qualquer jurisprudência ou doutrina, ainda que não pacificada (artigo 28, § 1º); 

terceiro porque impunha ao Estado a responsabilidade de arcar com as despesas da 

defesa administrativa ou judicial do agente público processado por suas decisões ou 

opiniões técnicas emitidas no cumprimento do seu munus (artigo 28, §§ 2º e 3º). 

Conforme foi previamente explanado, as inovações contidas nos parágrafos do 

artigo 28 foram vetadas, sendo mantido apenas o seu caput, que aduz que o agente 

público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso 

de dolo ou erro grosseiro.  

Quanto à aplicação da Lei n.º 8.429/92, é possível que o caput do 

artigo 28 gere uma discussão jurídica em relação ao combate à improbidade 

administrativa. De fato, o artigo 10 da Lei de Improbidade, que trata dos atos que 

causam prejuízo ao erário, estabelece que a simples culpa, ainda que leve, seria 

elemento subjetivo suficiente para condenar tais ilícitos, enquanto que a Lei n.º 

13.655/18 determina que os agentes só podem ser responsabilizados por suas 
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decisões em casos de erros grosseiros66. Seria possível, então, o aparecimento de 

teses no sentido de que o caput do artigo 28 da Lei n.º 13.655/18 veio para limitar a 

responsabilização dos agentes públicos para os atos que causem prejuízo ao erário. 

Data vênia eventuais entendimentos divergentes, a melhor interpretação é a de que 

a Lei de Improbidade se trata de uma lei específica, a qual visa a combater a 

corrupção na administração pública, de modo que ela prevaleceria sobre a 

disposição genérica do artigo 28, caput, da Lei n.º 13.655/18. Contudo, tendo em 

vista que a publicação da nova Lei se deu apenas em abril deste ano de 2018, não 

há ainda uma jurisprudência consolidada sobre a matéria. 

Já o artigo 29, prevê a possibilidade de realização de prévia consulta 

pública antes da edição de atos normativos pouco deve interferir em relação à 

aplicação da Lei de Improbidade, mas o artigo 30, que estimula a edição, pelas 

autoridades públicas, de regulamentos e súmulas administrativas, pode se consagrar 

como importante ferramenta para a garantia de uma administração pública salutar, 

uma vez que a edição de tais normas serve para orientar os agentes públicos no 

correto exercício de suas funções. 
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 Ressalte-se, inclusive, que com o veto do § 1º do artigo 28, a expressão “erro grosseiro” passa a 
ser um termo jurídico indeterminado, pois não há um critério objetivo para determinar o que seria um 
erro grosseiro. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Projeto de Lei n.º 7.448/2017 foi alvo de grandes críticas por parte do 

Ministério Público Federal. Conforme foi esclarecido, o MPF tinha receio de que a 

aprovação de tal dispositivo legal iria afrouxar os mecanismos de controle na 

administração pública, dando causa, assim, à não responsabilização dos agentes 

corruptos e à consequente disseminação dos atos de improbidade no âmbito estatal. 

Tais críticas se fundamentam no fato de que, na tramitação do Projeto 

de Lei no Senado Federal, só foi realizada uma única audiência pública, na qual 

sequer foi dada a oportunidade para que os representantes dos órgãos de controle 

manifestassem sua opinião durante as deliberações acerca das alterações que se 

pretendiam fazer no ordenamento jurídico. 

No entanto, analisando-se a Lei n.º 13.655/18, não é possível afirmar, a 

priori, que as inovações por ela trazidas irão acarretar na não responsabilização do 

agente público que praticar um ato de improbidade administrativa. É bem verdade 

que foram feitas duras críticas ao Projeto de Lei pelo Ministério Público Federal e 

que o Senado Federal deveria ter ouvido os representantes dos órgãos de controle 

durante as deliberações do Projeto de Lei. Contudo, conforme foi visto, muitos 

artigos do projeto inicial foram vetados pela Presidência da República, tais como o 

que previa a possibilidade de transação quanto a sanções relativas ao passado 

(artigo 26, § 1º, inciso II) e o que aduzia não configurar erro grosseiro a decisão 

baseada em jurisprudência e doutrina não pacificadas (artigo 28, § 1º) os quais, se 

mal interpretados, poderiam acarretar na irresponsabilidade do agente público que 

causasse prejuízo à administração. 

Dessa forma, as inovações trazidas pela Lei n.º 13.655/18, após os 

vetos realizados pela Presidência da República, não aparentam subverter o sistema 

vigente de controle e prevenção dos atos de improbidade administrativa. Por outro 

lado, verifica-se que a nova Lei buscou assegurar o efetivo exercício do contraditório 

por parte do agente público, quando estabelece, em seu artigo 22, que sejam 

considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor nas decisões sobre a 

regularidade de sua conduta, evitando-se, assim, a aplicação de punições injustas 

dadas as peculiaridades do caso concreto. 
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Ressalte-se, contudo, não ser possível, ainda, traçar conclusões 

definitivas acerca das inovações trazidas pelo Lei n.º 13.655/18. De fato, essa Lei foi 

promulgada muito recentemente e não há ainda uma produção doutrinária ou 

jurisprudencial consolidada sobre a matéria. Cite-se, aqui, a título de ilustração, a 

previsão do caput do artigo 28, que traz em seu bojo a expressão “erro grosseiro”, 

consagrando-se um termo jurídico indeterminado que necessitará de futura 

interpretação por parte dos aplicadores do Direito. 

De todo o exposto, os comentários iniciais traçados nesta obra não 

buscam encerrar o assunto, mas, por outro lado, abrir a discussão acerca das 

inovações trazidas pela Lei n.º 13.655/18. Em verdade, bem se sabe que o Direito 

sempre traz um campo fértil para as mais diversas discussões e a intenção desta 

obra é a de ser semente que germina e dá frutos, alimentando aqueles que sempre 

buscam o conhecimento, não a de agir como o cavalo de Átila, do qual se dizia 

esterilizar o solo sobre o qual pisava. 
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