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RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo analisar as questões mais polêmicas da ação
de improbidade administrativa diante do Novo Código de Processo Civil, destacando
as controvérsias mais relevantes, após a realização de pesquisa doutrinária e
jurisprudencial sobre o tema. A Lei nº 8.429/92, também conhecida por Lei de
Improbidade Administrativa ou pela sigla LIA, foi aprovada para servir de instrumento
para combater os atos de improbidade. Este trabalho científico aborda desde a
origem histórica da lei, com a discussão da sua inconstitucionalidade formal e
material, faz um breve comentário dos atos de improbidade até a chegada aos
assuntos mais controversos, como a competência e a possibilidade da existência de
foro por prerrogativa de função, a prescrição e os termos a quo para o início de
contagem do prazo prescricional e a questão da imprescritibilidade do dano ao
erário. Trata ainda das medidas cautelares e suas divergências com o Novo Código
de Processo Civil e da relevância do tema para garantir o retorno da res publica à
Administração Pública. Por fim, discute a colaboração premiada na ação de
improbidade como meio eficaz para punição dos agentes ímprobos. Ao final, conclui
quais seriam os entendimentos mais adequados para cada questão abordada em
cada um dos capítulos, de acordo com o estudo feito neste trabalho. Contudo, o
resultado final não pretende apresentar respostas definitivas para todas as
controvérsias estudadas, mas, sim, apresentar respostas provisórias a fim de
possibilitar uma discussão acadêmica sobre temas tão polêmicos.
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ABSTRACT

The purpose of this work is to analyze the important litigated questions within the
action of administrative misconduct in the light of the New Code of Civil Procedure,
highlighting the most significant controversies after case-law and doctrinal research
on the subject. Law no. 8.429/92, also known as the Administrative Misconduct Law
or the acronym LIA, in Portuguese, was approved to serve as an instrument to fight
the acts of misconduct. This scientific work addresses the subject from the historical
origin of the law, discussing its formal and material unconstitutionality, and makes
brief comments on the acts of misconduct, followed by the most controversial
subjects, such as jurisdiction and the possibility of existing jurisdictional prerogative,
statute of limitations and the starting day for the statute of limitations counting, and
the matter of the imprescriptibility of the harm to the public treasury. This work also
deals with the provisional remedies and their divergences with the New Code of Civil
Procedure, and the relevance of the subject to guarantee the return of the res publica
to the Public Administration. Lastly, it discusses the plea bargaining in the action of
misconduct as an effective means to punish dishonest agents. At the end, the work
concludes what would be the most appropriate understanding for each issue
addressed in the chapters, in accordance with this study. However, the result is not
intended to present definitive answers to all controversies studied here, but rather to
present provisional answers in order to allow an academic discussion on such
controversial subjects.
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limitations. Provisional remedies.
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INTRODUÇÃO

A atual situação do nosso país chama a atenção para a questão da probidade
do agente público. O administrador público não é o senhor dos bens públicos, é
apenas seu gestor. Infelizmente, a História do Brasil é marcada por situações que
exibem atos incompatíveis com a administração proba. Destaca-se o tesoureiro de
D. João VI, Bento Maria Jargini, que foi nomeado barão e posteriormente visconde,
e que ficou conhecido pelo seguinte ditado: “Quem furta pouco é ladrão. Quem furta
muito, barão. Quem mais furta e esconde passa de barão a visconde.”1
Infelizmente,

a

corrupção

no

Brasil

passou

a

ser

tolerada

e

se

institucionalizou, tendo-se atualmente acirrado seu combate com a Operação Lava
Jato, que culminou na prisão de vários agentes públicos.
O tema é muito importante para a sociedade, lembrando-se que a repressão à
corrupção pode ser feita de forma preventiva ou repressiva. Preventiva, por meio da
valorização da ética na Administração Pública, e repressiva, na aplicação efetiva de
um conjunto de leis denominado “Bloco de Combate à Corrupção”, no qual estão
inseridas a Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), o Código Penal, as
leis que definem os chamados crimes de responsabilidade (Lei nº 1079/50 e
Decreto-Lei nº 201/1967), a Lei Complementar nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa),
que alterou a Lei Complementar nº 64/1990 para estabelecer novas hipóteses de
inelegibilidade, a Lei nº 12.850/13 (Lei de Organização Criminosa) e a Lei nº
12.846/2013

(Lei

Anticorrupção),

que

dispõe

sobre

a

responsabilização

administrativa e civil de pessoas jurídicas por prática e atos contra a Administração
Pública nacional e estrangeira. Além disso, a Constituição da República Federativa
do Brasil ditou, no seu art. 37, os princípios que devem nortear uma administração
proba.
A corrupção é tema constante no nosso país, junto com a improbidade
administrativa. Nesse cenário surgiu a Lei nº 8.429/92, que veio justamente
regulamentar o §4º do art. 37 da CRFB, para reprimir a improbidade administrativa.
Essa lei tem apenas 25 (vinte e cinco) artigos, com vários temas controversos.
Entretanto, serão aqui estudados apenas aqueles que são mais relevantes,
destacando sua aplicação à luz do Novo Código de Processo Civil.
1

CAVALCANTI, Pedro. A corrupção no Brasil. São Paulo: Siciliano, 1991, p. 46.
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A partir dessas premissas, surgiu a motivação para realizar o presente
trabalho, perfazendo uma pesquisa para melhor exercer a atividade jurisdicional,
diante das ações de improbidade que tramitam na justiça, em face de diferentes
entendimentos apresentados.
Para efetivação deste trabalho, foi necessária a realização de pesquisa
doutrinária das diversas correntes dominantes e também da jurisprudência,
principalmente do Superior Tribuna de Justiça (STJ), com o intuito de identificar
quais seriam as controvérsias mais apropriadas para cada tema apresentado em
cada capítulo, e concluindo qual seria a melhor controvérsia e solução para cada um
deles.
Dessa forma, o trabalho trata da ação de improbidade administrativa. A
delimitação do trabalho são as controvérsias existentes nos temas mais relevantes
dessa ação, como a competência, a prescrição, as medidas cautelares e a
discussão sobre a possibilidade de haver colaboração premiada na ação de
improbidade. A resposta para o problema está justamente na escolha da
controvérsia mais adequada para a conclusão de cada tema.
As controvérsias estudadas foram distribuídas em cinco capítulos, para
melhor detalhamento dos temas.
No primeiro capítulo foi retratada a origem da Lei nº 8.429/92, mostrando
também suas duas antecessoras, Lei nº3.164/1957 (Lei Pitombo-Godói Ilha) e Lei
nº3.502/1958 (Lei Bilac Pinto), que trataram a matéria de forma sucinta. Já quanto à
Lei nº8.429/92, destacou-se o processamento de sua inconstitucionalidade formal, o
qual foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), e da inconstitucionalidade
material, esta última ainda em tramitação perante a Suprema Corte, comentando-se,
com isso, os atos de improbidade presentes nos arts. 9º, 10,10-A e 11 da Lei de
Improbidade Administrativa e do art. 52 da Lei nº10.257/2001 (Estatuto da Cidade).
O segundo capítulo trata o tema da competência, seu conceito e sua natureza
jurídica, e a maior discussão a respeito do assunto: o cabimento de prerrogativa de
função na ação de improbidade administrativa, fazendo a evolução dos julgados
sobre competência até o atual entendimento, levando-se em consideração o fato de
a ação de improbidade administrativa ter como natureza ser ação cível e não penal.
O terceiro capítulo focaliza a temática da prescrição, seu conceito, os
princípios da segurança jurídica e da irretroatividade da lei, o termo a quo das
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diferentes situações funcionais dos incisos I e II do art. 23 da Lei de Improbidade
Administrativa (LIA) e a questão da imprescritibilidade do dano ao erário.
O quarto capítulo cuida das medidas cautelares na ação de improbidade,
seus aspectos gerais e sua abordagem no Novo Código de Processo Civil, as
medidas cautelares em espécie e as medidas cautelares atípicas, tratando das
controvérsias sobre o tema.
No quinto e último capítulo aborda-se a controvérsia sobre a possibilidade de
a colaboração premiada ser aplicada ao réu de uma ação de improbidade
administrativa, os diferentes entendimentos a respeito do tema à luz do sistema do
Novo Código de Processo Civil, norma que ressalta os meios alternativos de solução
de conflitos como solução de pacificação da sociedade e, no caso da Lei de
Improbidade Administrativa, possibilitaria o retorno ao erário daquilo que foi
desviado, por ato voluntário do próprio ímprobo. Contudo, é mostrado também que
há entendimento contrário justamente para explicitar a controvérsia sobre o tema.
A conclusão é de que a pesquisa, além de mostrar as diversas controvérsias
sobre os temas mais importantes da ação de improbidade, trouxe também uma
solução para cada uma das questões, mostrando qual seria a melhor dentre elas
para cada problema apresentado, de modo a salientar a importância da ação de
improbidade para uma administração com base na moralidade, na probidade e na
eficiência, visando ao interesse público e seguindo os princípios norteadores do art.
37 da Constituição da República Federativa do Brasil.
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1 A LEI Nº 8.429/1992 (LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA) EO
MOMENTO POLÍTICO À ÉPOCA
1.1 Origem

A Lei de Improbidade Administrativa (LIA) é parte pertencente do direito
administrativo sancionador oferecida a partir de juristas espanhóis, como Alejandro
Nieto e Eduardo Garcia de Enterria, sob a influência do art. 25, inciso III, da
Constituição Espanhola de 1978.2
Com isso, a Constituição espanhola reconheceu à Administração a
possibilidade de impor sanções, surgindo a teoria do derecho administrativo
sancionador. O direito administrativo sancionador decorre do poder punitivo da
Administração, que durante muito tempo foi considerado parte integrante do poder
de polícia.
Essa doutrina foi trazida para o nosso direito pátrio por Fábio Medina Osório,
que

esclarece

que

punitivo,especializando-se

o

poder
em

sancionador

direito

evoluiu

administrativo

para

sancionador

o

direito

e

direito

penal.3Contudo, para Emerson Garcia, o ilícito de improbidade administrativa não
tem natureza administrativa, mas sim características de natureza cível, e portanto a
ação de improbidade deverá ser julgada por um juiz cível, com base no Código de
Processo Civil, com as peculiaridades da Lei nº 8.429/92, aplicando as sanções ali
existentes, apesar da influência do direito penal e do direito administrativo
sancionador.4
No Brasil, a LIA teve como origem o Projeto de Lei nº 1.446/91, que surgiu no
governo do Presidente da República à época, Fernando Collor de Mello. Por ironia
do destino, o então Presidente almejava findar a crise moral, em virtude da
corrupção que atormentava o país naquele ano.
A corrupção não é recente na Administração Pública no país. O Brasil convive
com esse problema desde o seu descobrimento. Esse mal, porém, não é
2

Art. 25, III. La Administración civil no podráimponer sanciones que, directa o subsidiariamente,
impliquenprivación de libertad. ESPAÑA. Constituição (1978). Constitución española. Edición
preparada por Luis López Guerra. 21. ed. Madrid: Tecnos, 2016. p. 43.
3 OSÓRIO, Fábio Medina, Teoria da improbidade... apud GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério
Pacheco. Improbidade administrativa. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 625.
4 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. loc. cit.
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exclusividade nacional, pois atos de improbidade administrativa sempre ocorreram
ao longo da história humana, desde os mais remotos tempos.5
Por mais que não seja tema recente, a preocupação com a corrupção e a
improbidade aumentou muito nos últimos anos, passando, no Brasil, a ser um dos
principais temas políticos.6 Não se pode deixar de admitir que, dentre as principais
causas do aumento da discussão sobre corrupção, estão a atuação dos órgãos
competentes de investigação e a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº
8.429/92), pois esses dois fatores têm sido responsáveis por levar ao Poder
Judiciário fatos e pessoas que até pouco tempo estavam fora do alcance da Justiça.
Com sua promulgação, a preocupação era de que a Lei nº 8.429/92 viesse a
não ter eficácia social, tal qual a Lei Pitombo-Godói Ilha (Lei nº 3.164/57) e a Lei
Bilac Pinto (Lei nº 3.502/58). Entretanto, passados alguns anos de sua entrada em
vigor, já se pode constatar que a Lei de Improbidade Administrativa se tornou o
principal instrumento de combate à corrupção no país.

1.2 A Lei nº 3.164/57 (Lei Pitombo-Godói Ilha), a Lei nº 3.502/58 (Lei Bilac Pinto)
e
uma
breve
abordagem
dos
princípios
norteadores
da
Lei nº 8.429/92
Em países do Terceiro Mundo, ou países em desenvolvimento, a tentativa de
punir atos considerados ímprobos tem sido objeto de discussões em fóruns
internacionais. Daí a importância do estudo do tema, principalmente no que
concerne a improbidade administrativa.
A nossa Constituição Federal traz em seu art. 37, § 4º a consequência sobre
a prática dos atos de improbidade.7 Ressalta-se que o legislador demonstra
interesse em dizer o que ocorrerá se a improbidade for praticada, em vez de
especificar quais são os atos de improbidade, necessitando de uma lei própria para
a definição desses atos.
5

Sobre o histórico da corrupção nos países latino-americanos, nos Estados Unidos da América e no
Brasil, ver PINTO, Francisco Bilac Moreira. Enriquecimento ilícito no exercício de cargos
públicos. Rio de Janeiro: Forense, 1960, p. 21-57. Ver também MARTINS JÚNIOR, Wallace Paiva.
Probidade administrativa. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 1-6.
6 LOPES, Maurício Antônio Ribeiro. Ética na administração pública. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1993. p. 11 e 60-61; TÁCITO, Caio apud MARTINS JÚNIOR, Walace Paiva. Ibid.,
p. 5.
7 Art. 37, § 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a
perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e
gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
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A Lei nº 8.429 de 2 de junho de 1992 veio ao mundo jurídico por meio do
D.O.U. de 3 de junho de 1992, mas não foi o pontapé inicial para o combate à
improbidade. A LIA revogou as Leis nº 3.164/578 e 3.502/589, conhecidas como Lei
8

Art. 1º São sujeitos a sequestro e à sua perda em favor da Fazenda Pública os bens adquiridos pelo
servidor público, por influência ou abuso de cargo ou função pública, ou de emprego em entidade
autárquica, sem prejuízo da responsabilidade criminal em que tenha aquele incorrido.
§ 1º As medidas prescritas neste artigo serão decretadas no juízo civil, observadas as disposições da
lei processual.
§ 2º O processo será promovido por iniciativa do Ministério Público ou de qualquer pessoa do povo.
Art. 2º A extinção da ação penal ou a absolvição do réu incurso nos crimes capitulados no Título XI da
Parte Especial do Código Penal ou em outros crimes funcionais, de que resulte locupletamento
ilícito, não excluirá a incorporação à Fazenda Pública dos bens de aquisição ilegítima, ressalvado o
direito de terceiros de boa-fé.
Art. 3º É instituído o registro público obrigatório dos valores e bens pertencentes ao patrimônio
privado de quantos exerçam cargos ou funções públicas da União e entidades autárquicas, eletivas
ou não.
§ 1º O registro far-se-á no Serviço do Pessoal competente, mediante declaração do servidor público,
incidindo na pena de demissão do serviço público o que fizer falsa declaração.
§ 2º O registro compreenderá móveis, imóveis, semoventes, dinheiro, títulos e ações e qualquer outra
espécie de bens e valores patrimoniais, excluídos os objetos e utensílios de uso doméstico cuja
soma não exceda de Cz$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros).
§ 3º A declaração será atualizada bienalmente, podendo a autoridade a que estiver subordinado o
servidor exigir a comprovação da legitimidade da procedência dos bens acrescidos ao patrimônio do
servidor.
§ 4º O registro prévio é condição indispensável à posse do servidor público e deverá ser
obrigatoriamente atualizado antes do seu afastamento do cargo ou função.
§ 5º A declaração de que trata este artigo compreende os bens do casal.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
9Art. 1º O servidor público, ou o dirigente, ou o empregado de autarquia que, por influência ou abuso
de cargo ou função, se beneficiar de enriquecimento ilícito ficará sujeito ao sequestro e perda dos
respectivos bens ou valores.
§ 1º A expressão “servidor público” compreende todas as pessoas que exercem na União, nos
Estados, nos Territórios, no Distrito Federal e nos municípios, quaisquer cargos funções ou
empregos, civis ou militares, quer sejam eletivos quer de nomeação ou contrato, nos órgãos dos
Poderes Executivo, Legislativo ou Judiciário.
§ 2º Equipara-se ao dirigente ou empregado de autarquia, para os fins da presente lei, o dirigente ou
empregado de sociedade de economia mista, de fundação instituída pelo Poder Público, de
empresa incorporada ao patrimônio público, ou de entidade que receba e aplique contribuições
parafiscais.
Art. 2º Constituem casos de enriquecimento ilícito, para os fins desta lei:
a) a incorporação ao patrimônio privado, sem as formalidades previstas em leis, regulamentos
estatutos ou em normas gerais e sem a indenização correspondente, de bens ou valores do
patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no art. 1º e seus parágrafos;
b) a doação de valores ou bens do patrimônio das entidades mencionadas no art. 1º e seus
parágrafos a indivíduos ou instituições privadas, ainda que de fins assistenciais ou educativos,
desde que feita sem publicidade e sem autorização prévia do órgão que tenha competência
expressa para deliberar a esse respeito;
c) o recebimento de dinheiro, de bem móvel ou imóvel, ou de qualquer outra vantagem econômica, a
título de comissão, percentagem, gratificação ou presente;
d) a percepção de vantagem econômica por meio de alienação de bem móvel ou imóvel, por valor
sensivelmente superior ao corrente no mercado ou ao seu valor real;
e) a obtenção de vantagem econômica por meio da aquisição de bem móvel ou imóvel por preço
visivelmente inferior ao corrente no mercado ou ao seu valor real;
f) a utilização em obras ou serviços de natureza privada de veículos máquinas e materiais de
qualquer natureza de propriedade da União, Estado, Município, entidade autárquica, sociedade de
economia, mista, fundação de direito público, empresa incorporada ao patrimônio da União ou
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entidade que receba e aplique contribuições parafiscais e, bem assim, a dos serviços de servidores
públicos, ou de empregados e operários de qualquer dessas entidades.
Parágrafo único. Para a caracterização do enriquecimento ilícito, previsto nas letras a, b, c, d, ee f
deste artigo, deverá ser feita a prova de que o responsável pela doação (letra b) ou o beneficiário
(letras a, c, d, e e f) está incluído entre as pessoas indicadas no art. 1º e seus parágrafos e ainda:
1) no caso da letra b, a de que o doador tem interesse político ou de outra natureza que direta ou
indiretamente, possa ser ou haja sido beneficiado pelo seu ato;
2) nos casos das letras c, d e e, a de que o doador (letra c), o adquirente (letra d) ou o alienante (letra
e) tem interesse que possa ser atingido ou que tenha sido amparado por despacho, decisão, voto,
sentença, deliberação, nomeação, contrato, informação, laudo pericial, medição, declaração, parecer,
licença, concessão, tolerância, autorização ou ordem de qualquer natureza, verbal, escrita ou tácita,
do beneficiário.
Art. 3º Constitui também enriquecimento ilícito, qualquer dos fatos mencionados nas letras c e e do
artigo 2º, quando praticado por quem, em razão de influência política funcional ou pessoal, intervenha
junto às pessoas indicadas no art. 1º e seus parágrafos, para delas obter a, prática de algum dos atos
funcionais citados em favor de terceiro.
Art. 4º O enriquecimento ilícito definido nos termos desta lei, equipara-se aos crimes contra a
administração e o patrimônio público, sujeitando os responsáveis ao processo criminal e à imposição
de penas, na forma das leis penais em vigor.
Parágrafo único. É igualmente enriquecimento ilícito o que resultar de:
a) tolerância ou autorização ou ordem verbal, escrita ou tácita, para a exploração de jogos de azar ou
de lenocínio;
b) declaração falsa em medição de serviços de construção de estradas ou de obras públicas,
executados pelo Poder Público ou por tarefeiros empreiteiros, subempreiteiros ou concessionários;
c) declaração falsa sobre quantidade, peso, qualidade ou características de mercadorias ou bens
entregues a serviço público, autarquia, sociedade de economia mista, fundação instituída pelo Poder
Público, empresa incorporada ao patrimônio público ou entidade que receba e aplique contribuições
parafiscais ou de qualquer deles recebidas.
Art. 5º A União, os Estados, Distrito Federal e os Municípios, bem como as entidades que recebem e
aplicam contribuições parafiscais, as empresas incorporadas ao patrimônio da União, as sociedades
de economia mista, as fundações e autarquias, autorizadas, instituídas ou criadas por qualquer
daqueles governos, poderão ingressar em Juízo para pleitear o sequestro e a perda, em seu favor,
dos bens ou valores correspondentes ao enriquecimento ilícito dos seus servidores, dirigentes ou
empregados e dos que exercerem junto a elas, advocacia administrativa.
§ 1º Apurado o enriquecimento ilícito, mediante denúncia documentada, investigação policial ou
administrativa, inquérito, confissão ou por qualquer outro modo, a pessoa jurídica de direito público ou
privado interessada terá, privativamente, pelo prazo de 90 (noventa) dias, o direito de ingressar em
Juízo.
§ 2º (VETADO).
§ 3º O pedido de sequestro será processado de acordo com o rito disposto no art. 685 do Código de
Processo Civil.
§ 4º Dentro em 30 (trinta) dias da efetivação do sequestro e sob pena de perder este a eficácia,
deverá ser proposta a ação principal, que seguirá o rito ordinário disposto nos arts. 291 a 297 do
Código de Processo Civil e terá por objetivo a decretação de perda dos bens sequestrados em favor
da pessoa jurídica autora (VETADO).
§ 5º Na ação principal poderá ser pedido, cumulativamente, o ressarcimento integral de perdas e
danos sofridos pela pessoa jurídica autora ou litisconsorte.
Art. 6º O Juiz, o representante do Ministério Público, o Serventuário ou o Funcionário da Justiça que
por qualquer meio, direto ou indireto, retardar o andamento dos processos a que se refere o artigo
anterior ou deixar de ordenar ou cumprir os atos e termos judiciais nos prazos fixados por lei, ficarão
impedidos de prosseguir funcionando no feito, sem prejuízo da ação penal cabível na hipótese.
Art. 7º A fórmula “vantagem econômica”, empregada no art. 2º letra c, abrange genericamente todas
as modalidades de prestações positivas ou negativas, de que se beneficie quem aufira
enriquecimento ilícito.
Parágrafo único. A vantagem econômica, sob forma de prestação negativa, compreende a utilização
de serviços, a locação de imóveis ou móveis, o transporte ou a hospedagem gratuitos ou pagos por
terceiro.
Art. 8º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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Pitombo-Godói Ilha e Lei Bilac Pinto, respectivamente, as quais cuidavam de
reprimir o enriquecimento ilícito e o dano ao erário, sem no entanto tratar das
violações aos princípios.
Antes de adentrar no estudo das duas leis mencionadas, vale ressaltar que o
Direito Penal ficou responsável, inicialmente, pelo combate a corrupção e atos de
improbidade administrativa.10Todavia, o Direito Penal revelou-se ineficaz na buscada
total responsabilização aos agentes que realizavam tais delitos.
Isso porque os poucos processos que escapavam da prescrição acabavam
tendo aplicação de penas executadas em liberdade (sursis, regime aberto ou
restritivas de direitos), o que também significa impunidade. Assim, diante dessa
ineficácia do direito penal na punição de atos de improbidade, restou necessária a
criação de leis específicas sobre o assunto, até porque a natureza jurídica da ação
de improbidade administrativa é de índole civil, como é entendido atualmente e será
abordado mais adiante.
A primeira referência de combate judicial não criminal aos atos de corrupção
foi a segunda parte do § 31, art. 141, da Constituição Federal de 1946.11 A
legislação infraconstitucional integradora desse dispositivo só veio no final da
década de 1950, com a Lei nº 3.164/57 (Lei Pitombo-Godói Ilha), logo substituída
pela Lei nº 3.502/58 (Lei Bilac Pinto).
Entretanto, tais leis não tiveram eficácia social,12 basicamente pelos seguintes
motivos: falta de imposição de sanções na Lei nº 3.502/58 para os casos de
enriquecimento ilícito, além do sequestro e da perda dos bens; restrição da Lei nº
3.502/58 apenas aos casos de enriquecimento ilícito; influência do período de
exceção vigente entre 1964 e 1978, que oferecia meios sumários, se bem que nem
sempre isentos, de combate aos atos de corrupção; uso político da ação popular 13;
10

MARTINS JÚNIOR, Wallace Paiva. Probidade administrativa. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 157.
141. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, a segurança individual e à propriedade,
nos termos seguintes:
[...]
§ 31 Não haverá pena de morte, de banimento, de confisco nem de caráter perpétuo. São
ressalvadas, quanto à pena de morte, as disposições da legislação militar em tempo de guerra com
país estrangeiro. A lei disporá sobre o sequestro e o perdimento de bens, no caso de
enriquecimento ilícito, por influência ou com abuso de cargo ou função pública, ou de emprego em
entidade autárquica.
12 MARTINS JÚNIOR, Wallace Paiva. Op. cit. p. 157-159.
13 VIGLIAR, José Marcelo Medeiros. A legitimação do Ministério Público para a defesa do
patrimônio público. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 631.
11Art.
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custo da ação popular que, embora isenta de custas judiciais, sempre necessita de
outros gastos; falta de legitimidade ativa do Ministério Público para propositura das
ações civis de combate à corrupção, a qual somente existiu no curto período de
vigência da Lei Pitombo-Godói Ilha, entre 1º de junho de 1957 e 21 de dezembro de
1958, pois a legitimidade ativa do Ministério Público foi revogada pela Lei Bilac
Pinto14.
Wallace Paiva Martins Júnior15 entende que o Ministério Público tinha
legitimidade para propor ação de sequestro e perda de bens de agentes públicos
que se haviam enriquecido ilicitamente. Todavia, esse posicionamento não é o mais
correto.
A Lei nº 3.502/58 regulou totalmente a matéria da Lei nº 3.164/57. Além disso,
caso não se entenda que a Lei nº 3.164/57 foi ab-rogada, apenas os arts. 3º e 4º
sobreviveram, pois os arts. 1º e 2º tratavam de tema inteiramente regulado pela Lei
nº 3.502/58. E acrescente-se que o art. 5º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 3.502/58, é
conflitante com o art. 1º, § 2º, da Lei nº 3.164/57, pois ambos regulavam a
legitimidade ativa e o faziam de modo diverso, de forma que, sendo da mesma
hierarquia, prevalece o posterior. Então, a Lei nº 3.502/58 revogou a legitimidade do
Ministério Público para ação civil de sequestro e perdimento de bens de pessoas
que se enriquecessem ilicitamente por abuso de cargo ou função. Restou à
Instituição apenas a legitimação na esfera penal, como regulado pela Lei nº
3.240/41.
Em 2 de junho de 1992, o combate judicial não criminal aos atos de corrupção
tem significativo impulso com a edição da Lei nº 8.429/92, que regulamentou o § 4º
do art. 37 da Constituição Federal, já mencionado, definindo os atos de improbidade
administrativa e as sanções aplicáveis à sua prática, além de outras regras.
Essa lei teve alcance muito maior que as leis Pitombo-Godói Ilha e Bilac
Pinto, pois não se restringiu aos atos que importam em enriquecimento ilícito,
classificando os atos de improbidade administrativa em espécies: os que importam
em enriquecimento ilícito (art. 9º), os que causam prejuízo ao erário (art. 10), a mais
recente disposição de que os Municípios e o Distrito Federal podem figurar no polo

14

MARTINS JÚNIOR, Wallace Paiva. Op. cit., p. 163, nota 12.

15Idem.
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ativo da ação ordinária que visa a combater o ato de improbidade administrativa (art.
10-A) e os que atentam contra os princípios da Administração Pública (art. 11).
Especialmente com a previsão do art. 11 resolveu-se um grande problema, na
medida em que puderam ser punidos agentes públicos que praticavam atos muitas
vezes causadores de grande indignação, mas que não importavam em
enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário.
Aliás, critica-se a forma mais branda de punição por violação aos princípios
calcada pela Lei de Improbidade Administrativa, pois transgredir um princípio não
significa apenas ofensa a um específico mandamento obrigatório, mas a todo um
sistema de comandos, com corrupção dos valores fundamentais16.

1.2.1 Princípios norteadores da probidade

Observa-se que na Lei nº8.429/92 o legislador forneceu aos princípios a
importância que lhe é devida, diante da previsão no art. 11 da lei e com a
estipulação de sanções, em virtude de violação dos princípios norteadores da
probidade administrativa.
Os princípios carregam acentuado grau de imperatividade, exigindo a
necessária conformação de qualquer conduta aos seus ditames, o que denota o seu
caráter normativo. Sendo cogente a observância dos princípios, qualquer ato que
deles se desvie será inválido, consequência esta que representa a sanção para a
inobservância de um padrão normativo cuja reverência é obrigatória. 17
A adoção dos princípios tornará a norma mais fluida e indeterminada, pois
estes se revestem de um grau de abstração e generalidade, ou seja, pode-se dizer
que os princípios possibilitam um exercício de ponderação, permitindo que sejam
sopesados os valores que informam determinada situação fática, culminando com a
identificação da solução justa para o caso concreto.18
Por isso a importância da previsão de atos atentatórios aos princípios como
violadores da probidade da Administração Pública, pois o Poder Público deve
sempre atuar em conformidade com a norma, devendo ser observada pelo agente.
16

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 27. ed. São Paulo:
Malheiros, 2010. p. 748.
17 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade administrativa. 9. ed. São Paulo:
Saraiva, 2017. p. 98-102.
18GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Loc. cit.
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Além dessa função normativa, acaba por delimitar aconsequente correção do
comportamento do agente público, ou seja, sua probidade. Dentre os mais
destacados estão aqueles previstos no art. 37 da CRFB.
O princípio da legalidade é considerado um princípio fundamental no regime
jurídico-administrativo, porque, além de essencial, é específico e informador,
submetendo, ainda, o Estado à lei. Como a Administração Pública só pode ser
exercida na conformidade da lei, este princípio protege o cidadão dos abusos dos
agentes administrativos e limita o Poder do Estado na interferência da liberdade
individual.
Bandeira de Mello ressalta ainda que o princípio da legalidade se contrapõe a
qualquer tendência de exacerbação personalista dos governantes e a todas as
formas de poder autoritário. Esse princípio informa que todo poder emana do povo,
de tal sorte que os cidadãos é que são proclamados como os detentores do poder e
que os governantes são apenas representantes da sociedade. No Brasil, o princípio
da legalidade significa que a Administração nada pode fazer senão o que a lei
determina.19
O princípio da impessoalidade representa uma densificação possível dos
princípios fundantes do ordenamento jurídico brasileiro que, muito mais do que um
significado autônomo, tem como principal função a de servir de ponte entre os
princípios estruturais e os deveres deles advindos.
Segundo Alexandre de Moraes20, o princípio da impessoalidade às vezes se
encontra no mesmo campo de incidência dos princípios da igualdade e da
legalidade. Esse princípio completa a idéia de que o administrador é um executor do
ato, o qual serve como veículo de manifestação da vontade estatal e, com isso, as
realizações administrativo-governamentais não são do agente político, mas da
entidade pública em nome da qual atuou.
Já do princípio da moralidade infere-se que o administrador deve ter um
comportamento ético e jurídico adequado e associado à honestidade.Esse princípio
veda condutas eticamente inaceitáveis e transgressoras do senso moral da
sociedade, a ponto de não comportar condescendência. A moralidade administrativa
19MELLO,

Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 27. ed. São Paulo:
Malheiros, 2010, p. 120.
20 MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. 8. ed.
São Paulo: Atlas, 2011, p. 89.
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abrange padrões objetivos de condutas exigíveis do administrador público,
independentemente da legalidade e das efetivas intenções dos agentes públicos.
Pelo princípio da moralidade administrativa, não bastará ao administrador o
cumprimento da estrita legalidade, devendo ele, no exercício de sua função pública,
respeitar os princípios éticos de razoabilidade e justiça, pois a moralidade constitui, a
partir da Constituição de 1988, pressuposto de validade de todo ato da
Administração Pública.21
Moraes ressalta ainda que a Constituição Federal, quando consagrou o
princípio da moralidade administrativa como vetor da atuação da Administração
Pública, consagrou também a necessidade de proteção à moralidade e a
responsabilização do administrador público amoral ou imoral.
Conforme o princípio da publicidade, qualquer cidadão pode se dirigir ao
Poder Público e requerer cópias e certidões de atos e contratos. O Poder Público
deve agir com transparência para que os administrados possam ter, a qualquer hora,
conhecimento do que os administradores estão fazendo. Publicar é tornar público,
ou seja, tornar do conhecimento público, mas também tornar claro e compreensível
ao público. É fazer com que a publicidade cumpra o papel essencial de informar o
público.
Di Pietro22 ressalta preceitos que confirmam ou restringem o princípio da
publicidade, como é o caso do art. 5º, inciso LX, da Constituição Federal de 1988,
que determina que a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais
quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem; do inciso XIV, que
assegura a todos o acesso à informação e resguarda o sigilo da fonte, quando
necessário ao exercício profissional; do inciso XXXIII, que estabelece que todos têm
direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de
interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de
responsabilidade, ressalvadas aqueles cujo sigilo seja imprescindível à segurança
da sociedade e do Estado; e do inciso XXXIV, que assegura a todos,
independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos Poderes
Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder e a

21

Ibid., p. 805.
PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 93.
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obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direito e
esclarecimento de situações pessoais.
O princípio da eficiência exige que toda ação administrativa deva ser exercida
de forma a se prestar um bom atendimento. Entretanto, não basta apenas atender
bem, é necessário que haja presteza, eficácia, rapidez, urbanidade, neutralidade,
regularidade e resultado, sempre visando à qualidade. O contribuinte, que paga a
conta da Administração Pública, tem o direito de que essa Administração seja
eficiente, ou seja, tem o direito de exigir um retorno (segurança, serviços públicos
etc.) equivalente ao que pagou sob a forma de tributos. A Administração Pública
deve atender ao cidadão na exata medida de sua necessidade, com agilidade,
mediante adequada organização interna e ótimo aproveitamento dos recursos
disponíveis, evitando desperdícios e garantindo uma maior rentabilidade social.
Para Moraes23,a atividade estatal produz, de modo direto ou indireto,
consequências jurídicas que instituem, reciprocamente, direitos ou prerrogativas,
deveres ou obrigações para a população, traduzindo uma relação jurídica entre a
Administração e os administrados. Portanto, existirão direitos e obrigações
recíprocos

entre

Estado-Administração

e

o

indivíduo-administrado

e,

consequentemente, este, no exercício de seus direitos subjetivos, poderá exigir da
Administração Pública o cumprimento de suas obrigações da forma mais eficiente
possível.

1.3 Da questão sobre a inconstitucionalidade formal da Lei nº 8.429/92
Após a revogação das Leis Pitombo-Godói Ilha e Bilac Pinto pela vigência da
Lei de Improbidade Administrativa, esta ainda padeceu de dúvida quanto a sua
constitucionalidade formal.
Isso porque a Lei nº8.429/92, publicada na data de 02/06/1992, que dispõe
sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento
ilícito no exercício do mandato, cargo, emprego ou função na administração pública
direta, indireta ou fundacional e outras providências, não seria fruto de um processo
bicameral.
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MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. 8. ed.
São Paulo: Atlas, 2011. p. 809.
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A função do controle de constitucionalidade está conectada com a
supremacia da Constituição sobre o sistema jurídico, verificando a compatibilidade
de uma lei com a norma suprema, tanto formal como materialmente. Aliás, a
Constituição é a base de apoio e a condição de validade de todas as normas
jurídicas, pois é a partir dela que se desencadeia a produção normativa.24
Dessa forma, o legislador constituinte originário fez nascer meios pelos quais
se controlam as normas e a sua compatibilização com a “lei maior”. Para isso, utilizase como fundamento de controle de constitucionalidade o fato de a Constituição
Federal ser rígida e também a atribuição de competência de um órgão para solução
de questões de constitucionalidade, sendo que o órgão competente dependerá do
controle escolhido.25
O próprio nome sugere que a inconstitucionalidade formal, também conhecida
como nomodinâmica, verifica-se quando a lei ou o ato normativo infraconstitucional
contém vício em sua estrutura, ou seja, no processo de formação. Pode-se
mencionar ainda que ocorreu vício no processo legislativo de sua formação ou em
virtude de elaboração por autoridade incompetente.
Assim, a LIA, como já mencionado, não seria fruto de um processo legislativo
bicameral, como determinam as regras dos arts. 59 e 60, principalmente o §2º, da
CRFB.26
24

MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso
de Direito Constitucional. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 58.
25 LENZA, Pedro. Direito Constitucional esquematizado. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 530.
26 Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de:
I – emendas à Constituição;
II – leis complementares;
III – leis ordinárias;
IV – leis delegadas;
V – medidas provisórias;
VI – decretos legislativos;
VII – resoluções.
Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação
das leis.
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
I – de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
II – do Presidente da República;
III – de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se,
cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.
§ 1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de
defesa ou de estado de sítio.
§ 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos,
considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.
§ 3º A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.
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Tais artigos possuem eficácia plena e imediata, vinculando a atividade do
legislador em sua função de elaboração das espécies normativas previstas na Carta
Magna. São normas constitucionais que regulam o devido processo legislativo no
país.
Com isso, qualquer desrespeito ao procedimento formal do processo
legislativo constitucional torna a lei inconstitucional por vício formal, devendo o
Judiciário,

por

meio

do

controle

concentrado

ou

difuso,

declarar

inconstitucionalidade.
Por óbvio, não se deve ater-se neste momento sobre a diferença de cada
controle, por não ser objetivo do presente trabalho. Todavia, claro está que,
observando-se as normas constitucionais, a LIA padeceu de vício formal de
constitucionalidade. Até porque, se a Constituição dita regras de elaboração de
qualquer norma, resta tão-somente o legislador obedecer aos ditames escolhidos,
em homenagem ao princípio da legalidade27, previsto no art. 5º, II, da CRFB,
corolário de um Estado Democrático de Direito.
Então, o processo legislativo decorre do próprio princípio da legalidade,
devendo, na verdade, ser entendido como: ninguém será obrigado a fazer ou deixar
de fazer alguma coisa senão em virtude de espécie normativa devidamente
elaborada de acordo com as regras de processo legislativo constitucional.
A não observância do processo legislativo tem como consequência a
inconstitucionalidade formal da lei ou do ato, permitindo o controle repressivo de
constitucionalidade por parte do Poder Judiciário, tanto pelo método difuso como
pelo concentrado, como já mencionado.28
Além da ofensa ao determinado na Carta da Constituição, existe também um
constrangimento ilegal ao cidadão, que sofre com os efeitos de uma lei
inconstitucional. O princípio da legalidade é, portanto, uma garantia e segurança à
pessoa em um Estado Democrático de Direito.

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
I – a forma federativa de Estado;
II – o voto direto, secreto, universal e periódico;
III – a separação dos Poderes;
IV – os direitos e garantias individuais.
§ 5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser
objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.
27 Art. 5º, II. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.
28 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 248.
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A Lei nº8.429/92 teria violado não só os artigos já mencionados da
Constituição como também o disposto no sistema bicameral, previsto no art. 65 da
CRFB.29 O mencionado artigo é a expressão máxima do sistema bicameral no
Brasil, encartado no Diploma Maior.
Como já mencionado, a LIA teve origem no Projeto de Lei nº1.446/91, cuja
tramitação foi iniciada na Câmara dos Deputados em 14 de agosto de 1991, em
caráter de urgência. Entre as datas de 29 de agosto de 1991 e 8 de outubro de
1991, iniciou-se o processo de discussão e tramitação do projeto e de 302
emendas.O projeto de lei, de autoria da Câmara dos Deputados, após votação e
aprovação, teve remessa ao Senado Federal para revisão, nos termos do art. 65 da
CRFB. Entretanto, esse projeto não foi revisto e muito menos apreciado.
De fato, o Projeto de Lei nº1.446/91, contendo 13 (treze) artigos, foi rejeitado
pelo Senado Federal. E não poderia ser diferente. Coaduna-se a ideia do senador à
época, Pedro Simon, de que o projeto era deficiente e mal elaborado.
Isso porque o conceito de improbidade, em um primeiro momento, ficou
limitado a alguma hipótese de enriquecimento ilícito, não esgotando o assunto de
forma completa. Tal lacuna se explica diante do regime de urgência que se impôs na
tramitação na Câmara. Um tema de tamanha importância exigia, já na época, uma
discussão mais ampla, com determinação mais extensa de atos de improbidade.
Ficou, assim, clara a necessidade do substitutivo apresentado na ocasião
pelo Senado Federal, já que descreveu de forma abrangente as condutas cuja
reprovação deve ser expressamente prevista em lei, possibilitando ampla e eficaz
repressão às diversas formas e modalidades de conduta desonesta.
Com isso, o Senado Federal apresentou projeto de lei substitutivo, que foi
devidamente discutido, aprovado e enviado à Câmara dos Deputados, respeitando o
disposto no art. 65 da CRFB.Entretanto, a Câmara dos Deputados, ignorando a
Constituição Federal, aproveitou-se de dispositivos pertencentes ao projeto
substitutivo enviado pelo Senado Federal para acrescentar ao projeto de lei original
rejeitado pelo Senado e, depois de votada e aprovada a nova redação, remeteu à
sanção o referido projeto.
29

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em um só turno de
discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou
arquivado, se o rejeitar.
Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa iniciadora.
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O que se discute é que nem o Projeto de Lei original de nº1.446/91 nem o
projeto substitutivo foram regularmente discutidos em uma casa e revisto pela outra,
em grave ofensa ao disposto no art. 65 da Constituição Federal.
Foi nesse contexto que surgiu a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº2182
(ADI 2182), questionada pelo Partido Trabalhista Nacional (PTN), que alegava que
todo o texto seria inconstitucional por vício formal, tendo em vista que a lei teria sido
sancionada sem ser submetida ao processo legislativo bicameral (Câmara e
Senado), previsto no art. 65 da Constituição, como já mencionado.
Por maioria dos votos, os ministros julgaram improcedente a ADI 2182, pela
manutenção da norma no ordenamento jurídico, vencido o ministro Marco Aurélio
(relator). A Corte examinou a ação apenas sob o aspecto da inconstitucionalidade
formal. Assim, o Plenário do STF considerou a norma questionada constitucional,
sob o ângulo do processo de edição da lei, ao entender que o caminho percorrido
pela lei no Congresso Nacional ocorreu sem vícios.
No dia 23 de maio de 2007, quando o Plenário iniciou o julgamento de mérito
da matéria, o relator da ADI, ministro Marco Aurélio, entendeu que, no caso, o
processo legislativo bicameral foi realmente violado. Ele argumentou que o projeto
de lei foi encaminhado à Câmara dos Deputados pelo Executivo, onde foi aprovado.
No Senado, ele teria sido totalmente modificado por meio de substitutivo. Ao voltar
para a Câmara, o projeto teria sido mais uma vez modificado. Porém, em vez de ser
arquivado ou voltar para o Senado (que atuaria como Casa revisora), o projeto foi
encaminhado à sanção presidencial.
A ministra Carmen Lúcia e o ministro Ricardo Lewandowski abriram
divergência e ressaltaram que a alteração realizada pelo Senado foi meramente
formal, e não no conteúdo. Lewandowski entendeu que o projeto enviado pelo
Senado Federal à apreciação da Câmara dos Deputados era meramente uma
emenda e não um novo projeto de lei.30
De toda forma, ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha chegado à
conclusão de que a alteração foi meramente formal, a realização de uma mitigação
do previsto no art. 69 da CRFB gera precedentes para futuros descumprimentos da
ditada norma de aplicabilidade constitucional.
30

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acompanhamento Processual, ADI 2182. Disponível
em:<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=2182&classe=
ADI&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M>. Acesso em: 20 fev. 2017.
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Ainda que pudéssemos suscitar que a LIA é de suma importância e que uma
declaração de inconstitucionalidade formal poderia acarretar retrocesso no país, fato
é que o não cumprimento do processo legislativo previsto também é uma afronta ao
Estado Democrático de Direito, bem como ao princípio da legalidade, oportunizando
posteriormente outras violações com apoio da Suprema Corte.
A verdade é que entendeu o Supremo Tribunal Federal que a alteração
realizada pelo Senado Federal no processo substitutivo não importara na rejeição do
Projeto aprovado pela Câmara dos Deputados. O entendimento caldado foi de que
não se tratava de um projeto novo, mas, sim, de uma extensa emenda, cumprindo o
determinado no art. 118, caput e §4º do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados31, retornando para votação em segundo turno e não para o exercício da
função de Casa revisora.32
1.4 Breves comentários aos atos de improbidade
Antes de adentrar no tema da inconstitucionalidade material de alguns artigos
da Lei nº8.429/92, mister destacar os atos de improbidade. Isso se explica, pois,
alguns artigos ditos em afronta à Constituição são justamente os que tipificam os
atos de improbidade, como é o caso dos arts.10 e 11 com seus respectivos incisos.
Fato é que os atos de improbidade estão tipificados no art. 9º (enriquecimento
ilícito), art. 10 (dano ao erário), art. 10-A (concessão ou aplicação indevida de

31

Art. 118. Emenda é a proposição apresentada como acessória de outra, sendo a principal qualquer
uma dentre as referidas nas alíneas a ae do inciso I do art. 138.
[...]
§ 4º Emenda substitutiva é a apresentada como sucedânea a parte de outra proposição,
denominando-se “substitutivo” quando a alterar, substancial ou formalmente, em seu conjunto;
considera-se formal a alteração que vise exclusivamente ao aperfeiçoamento da técnica legislativa.
32 Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Questão de ordem: pedido único de declaração de
inconstitucionalidade formal de lei. Impossibilidade de examinar a constitucionalidade material. 2.
Mérito: art. 65 da constituição da república. Inconstitucionalidade formal da lei 8.429/1992 (lei de
improbidade administrativa): inexistência. 1. Questão de ordem resolvida no sentido da
impossibilidade de se examinar a constitucionalidade material dos dispositivos da Lei 8.429/1992
dada a circunstância de o pedido da ação direta de inconstitucionalidade se limitar única e
exclusivamente à declaração de inconstitucionalidade formal da lei, sem qualquer argumentação
relativa a eventuais vícios materiais de constitucionalidade da norma. 2. Iniciado o projeto de lei na
Câmara de Deputados, cabia a esta o encaminhamento à sanção do Presidente da República
depois de examinada a emenda apresentada pelo Senado da República. O substitutivo aprovado no
Senado da República, atuando como Casa revisora, não caracterizou novo projeto de lei a exigir
uma segunda revisão. 3. Ação direta de inconstitucionalidade improcedente. (ADI 2182, Relator (a):
Min. Marco Aurélio, Relator (a) para acordão: Min. Carmen Lucia, Tribunal Pleno, julgado em
12/05/2010.)
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benefício financeiro ou tributário), este inserido mais recentemente pela LC nº
157/16, e art. 11 (violação aos princípios da Administração).33
Da mesma forma, existe o ato de improbidade deslocado da Lei de
Improbidade, estando localizado no art. 52 da Lei nº10.257/01 (Estatuto da Cidade),
relativo aos prefeitos. Esse ponto merece destaque específico diante de inúmeros
casos de improbidade nos municípios.
A principal discussão reside nos conceitos indeterminados dos artigos que
mencionam os atos de improbidade administrativa. Três técnicas legislativas foram
utilizadas na construção dos artigos.34 A primeira delas observada no caput dos arts.
9º, 10 e 11, onde se tipificam os atos de improbidade.
O legislador optou por utilizar conceitos vagos, tendo em vista a necessidade
de se tentar abarcar diversos ilícitos praticados por agente públicos ou particulares.
Essa aposta do legislador se mostra acertada, tendo em vista a constante mudança
na criatividade dos sujeitos praticantes de improbidade administrativa.
A segunda técnica legislativa foi implementada nos incisos dos arts. 9º, 10 e
11 da LIA. Com natureza exemplificativa, essa técnica, que optou por mencionar
casos de atos de improbidade sem esgotar o assunto, auxilia no entendimento do
conceito previsto no caput dos artigos, cabendo ao aplicador do direito comparar e
se debruçar sobre essas hipóteses ou outras que porventura ocorram no caso em
concreto.
A terceira e última técnica foi adotada no art. 10-A da LIA. Diferentemente dos
demais, esse artigo tipifica atos de forma taxativa, sem a utilização de incisos
exemplificativos como nos demais.
Com isso, como já mencionado, cabe ao aplicador do Direito no caso em
concreto fazer a intrínseca avaliação sobre o tipo previsto na lei, possuindo margem
de liberdade, já que sobre o intérprete recai a responsabilidade para a associação
do caso em concreto à lei, ocasionando a carga de avaliação correta da figura
prevista.
Por isso a interpretação da lei e sua aplicabilidade a um determinado caso em
concreto nunca poderiam ser razão para criminalização por abuso de autoridade de
33NEVES,

Daniel Amorim Assumpção; OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Manual de
improbidade administrativa: direito material e processual. 5. ed. São Paulo: Método, 2017.
p. 194.
34GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade administrativa. 9. ed. São Paulo:
Saraiva, 2017. p. 365.
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juízes, por ser inerente às suas funções. De nenhuma forma aqui se defende a tese
de que esses profissionais são inatingíveis. Pelo contrário, como agentes públicos
são também passíveis de erros, gerando a possibilidade de responsabilização.
O que se defende aqui é a não responsabilização por abuso de autoridade,
diante da função primordial do intérprete de tirar a essência da norma e aplicar
diante do caso em concreto. Ou seja, impossível punir por uma interpretação
equivocada aquele que tem como trabalho justamente a interpretação. Seria ilógica
tal possibilidade e típica de países totalitários, já que existem esferas recursais
competentes para a correção de possíveis erros. No que tange aos atos
propriamente ditos, no caso do art. 9º da Lei nº 8.429/199235 sobre o enriquecimento
ilícito, mister fazer análise gradual do que conceituaria esse artigo, ressaltando que

35Art.

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:
I – receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem
econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem
tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão
decorrente das atribuições do agente público;
II – perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação
de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no art. 1° por preço
superior ao valor de mercado;
III – perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação
de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado;
IV – utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer
natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta
lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas
entidades;
V – receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração
ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de
qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem;
VI – receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração
falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre
quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens fornecidos a
qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;
VII – adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública,
bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do
agente público;
VIII – aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa
física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão
decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade;
IX – perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de
qualquer natureza;
X – receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de
ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado;
XI – incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do
acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei;
XII – usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das
entidades mencionadas no art. 1° desta lei.
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a idéia não é dissecar o artigo com seus incisos, mas tão-somente anotar possíveis
divergências existentes.
A corrupção é um tema constante nos últimos noticiários do país. Enquanto a
corrupção for endêmica36, os desvios de dinheiro público persistirão. E desse desvio
de dinheiro público é que se inicia a conceituação do que seria o enriquecimento
ilícito disposto no art. 9º da LIA.
A partir do que seria o não enriquecimento sem causa se constrói a ideia do
que almeja o art. 9º da LIA. Objetivando delimitar o campo de aplicação do princípio
do não enriquecimento ilícito foram desenvolvidas várias teorias.37Dentre elas,
destaca-se a que define o não enriquecimento ilícito como um dever moral norteador
das relações sociais, sendo resultado dos princípios do Direito e da Justiça. A partir
dessa finalização, conclui-se que o enriquecimento ilícito pode advir tanto de um ato
que se adeque ao princípio da legalidade como de um ato ilícito.
Entretanto, para o disposto no art. 9º da LIA, o enriquecimento será
consequência sempre de uma ilicitude, pois ao agente público no exercício de suas
funções somente é permitido ganhar contraprestações previstas em lei. No caso de
inexistência de uma previsão legal, o enriquecimento será indevido.
Assim, será considerado ilícito todo proveito relacionado ao exercício da
atividade pública que não seja a contraprestação paga ao agente em decorrência da
sua função.38 Ou seja, o locupletamento exigido pelo art. 9º da LIA é diverso do
determinado pelo direito privado. Neste, a vantagem indevida pode ser em
decorrência de um ato ilícito ou lícito. Na Lei de Improbidade Administrativa, por
outro lado, é exigida vantagem indevida em decorrência de uma ilicitude.
De toda forma, a conduta descrita pelo art. 9º da LIA tem a possibilidade de
ser comissiva ou omissiva. Ainda que a redação do caput não seja clara como nos
arts. 10, 10-A e 11, seria um tanto ilógico afirmar o não abarcamento de condutas
omissivas pelo caput do artigo. Isso se explica porque o atuar doloso tem como
meios a ação e a omissão.

36

https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/corrupcao-no-brasil-e-endemica-diz-procurador/,
visto em: 05 de janeiro de 2018.
37NEVES, Daniel Amorim Assumpção; OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Manual de
improbidade administrativa: direito material e processual. 5. ed. São Paulo: Método, 2017. p.160165.
38 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade administrativa. 9. ed. São Paulo:
Saraiva, 2017. p. 451.
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No entanto, há divergência nesse sentido, já que a omissão não se
enquadraria corretamente, vez que é impossível alguém ser omisso para receber
vantagem indevida, aceitar emprego ou comissão ou utilizar em seu favor utensílio
pertencente ao patrimônio público, previsões dos incisos I e VIII. 39 Mas a verdade é
que, diferentemente da posição anterior, a improbidade pode estar associada à
omissão dolosa do ato, decorrendo daí o enriquecimento ilícito.
Ultrapassado o ato do art. 9º da LIA, o ato de que trata o art. 1040 da Lei de
Improbidade Administrativa exige expressamente a ocorrência de prejuízo ou dano
ao erário.
39

CARVALHO FILHO, José dos Santos. O processo administrativo de apuração da improbidade
administrativa. 2. ed. Salvador: Jus Podivm, 2010. p. 90-100.
40Art. 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:
I – facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa
física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das
entidades mencionadas no art. 1º desta lei;
II – permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou
valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem a
observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;
III – doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins
educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das
entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem observância das formalidades legais e
regulamentares aplicáveis à espécie;
IV – permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer
das entidades referidas no art. 1º desta lei, ou ainda a prestação de serviço por parte delas, por
preço inferior ao de mercado;
V – permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de
mercado;
VI – realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar
garantia insuficiente ou inidônea;
VII – conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou
regulamentares aplicáveis à espécie;
VIII – frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias
com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente; (Redação dada pela Lei nº
13.019, de 2014)
IX – ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento;
X – agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à
conservação do patrimônio público;
XI – liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer
forma para a sua aplicação irregular;
XII – permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;
XIII – permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou
material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades
mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros
contratados por essas entidades;
XIV – celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos
por meio da gestão associada sem observar as formalidades previstas na lei; (Incluído pela Lei nº
11.107, de 2005)
XV – celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária,
ou sem observar as formalidades previstas na lei;(Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005)
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Erário é o dinheiro público, mas a jurisprudência tem entendido que o termo
“patrimônio público” deve ser interpretado de maneira ampla, para englobar, além do
patrimônio financeiro, outros valores (exemplo: lesão ao patrimônio histórico,
cultural, artístico, moral, paisagístico, etc.), sendo essa interpretação a mais correta,
tendo em vista os últimos casos de corrupção que ocasionaram a improbidade.
Certas vezes, os mesmos atos que causam enriquecimento ilícito geram
lesão ao erário. Nesse caso, prevalece a conduta mais grave (enriquecimento ilícito).
Vale ressaltar que o que define a modalidade do ato de improbidade é a ação
do agente. Se não houve enquadramento por enriquecimento ilícito do agente, mas
o terceiro se enriquece, o ato é um só: lesão ao erário (para o agente e o terceiro).
Além dos requisitos da ilegalidade e da lesividade efetiva, é indispensável,
para a configuração do tipo de ato de improbidade in comento, que a conduta (ação
ou omissão funcional) do agente público decorra de má-fé, de desonestidade, de
falta de probidade no desempenho da função pública, na forma de dolo ou de culpa,
conforme inclusive entendimento da jurisprudência.41
XVI – facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação, ao patrimônio particular de
pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela
administração pública a entidades privadas mediante celebração de parcerias, sem a observância
das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;(Incluído pela Lei nº 13.019, de
2014)
XVII – permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou
valores públicos transferidos pela administração pública a entidade privada mediante celebração de
parcerias, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à
espécie;(Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014)
XVIII – celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância das
formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;(Incluído pela Lei nº 13.019, de
2014)
XIX – frustrar a licitude de processo seletivo para celebração de parcerias da administração pública
com entidades privadas ou dispensá-lo indevidamente;(Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014)
XX – agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de contas de
parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas; (Incluído pela Lei nº 13.019,
de 2014)
XXI – liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem
a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação
irregular. (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014) (Vigência)
41A má-fé, consoante cediço, é premissa do ato ilegal e ímprobo e a ilegalidade só adquire o status de
improbidade, quando a conduta antijurídica fere os princípios constitucionais da Administração
Pública, coadjuvados pela má-intenção do administrador. 4. Destarte, o elemento subjetivo é
essencial à caracterização da improbidade administrativa, à luz da natureza sancionatória da Lei de
Improbidade Administrativa, o que afasta, dentro do nosso ordenamento jurídico, a responsabilidade
objetiva. Precedentes: REsp 654.721/MT, Primeira Turma, julgado em 23/06/2009, DJe 01/07/2009;
REsp 717.375/PR, Segunda Turma, DJ 08/05/06; REsp 658.415/RS, Segunda Turma, DJ de
3.8.2006; REsp 604.151/RS, Primeira Turma, DJ de 08/06/2006." (REsp 1.130.198/RR, Primeira
Turma,
rel.
Min.
Luiz
Fux,
DJe
15.12.10).
Disponível
em:
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre= 1130198&b=ACOR&p=true&l=10&i=18>.
Acesso em: 3 maio 2017.
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Os últimos acontecimentos da Operação Lava Jato, voltada para o combate
do alto grau de corrupção no Brasil, ocasionaram a necessidade de formulação de
novas normas jurídicas, visando à solução desse mal sistemático no país.
Diversas são as leis que atualmente têm como finalidade exterminar a
sensação de impunidade aparente, formando um grande bloco, chamado por muitos
de “Bloco de Combate à Corrupção”.42 A bem da verdade, a maioria dessas leis já
se encontra em vigência por muitos anos, o que nos leva a acreditar que a
acentuação mais intensa da luta contra a corrupção tem como soma as entidades do
Judiciário envolvidas.
Além da função de repreensão daquele que viola uma norma, a lei também
tem função antecipatória, fazendo que com a sociedade evite a violação por receio
de penalidades. Nos últimos anos, porém, percebe-se que essa última função está
perdendo força a cada dia. Por isso, faz-se necessária a criação de normas cada
vez mais coesas e com penalidades menos brandas, estimulando o seu
cumprimento.
Como mencionado anteriormente, várias são as leis que estão inseridas no
denominado “Bloco do Combate à Corrupção”43, quais sejam a Lei nº 8.429/1992
(Lei de Improbidade Administrativa); o Código Penal; as leis que definem os
denominados crimes de responsabilidade (Lei nº 1.079/1950 e Decreto-Lei nº
201/1967); a LC nº 135/2010 (“Lei da Ficha Limpa”), que alterou a LC nº 64/1990
para estabelecer novas hipóteses de inelegibilidade; e a Lei nº 12.846/2013 (Lei
Anticorrupção), que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de
pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, nacional ou
estrangeira e a Lei 12850/2013 que trata das organizações criminosas.
A novidade do bloco está no art. 10-A da Lei nº 8.429/9244 (Lei de
Improbidade Administrativa), inserido pela LC nº 157/2016. O novo ato de
improbidade soma-se aos demais atos tipificados nos arts. 9º (enriquecimento
ilícito), 10 (dano ao erário) e 11 (violação aos princípios da Administração), todos da
LIA, e art. 52 da Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade).
42NEVES,

Daniel Amorim Assumpção; OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Manual de
improbidade administrativa: direito material e processual. 5. ed. São Paulo: Método, 2017. p.170.
43 Ibid., p.173.
44 Art. 10-A. Constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão para conceder,
aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõem o caput e o § 1º do art.
8º-A da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.
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Com sua vigência e pelo fato de o presente trabalho abarcar as principais
controvérsias relativas à ação de improbidade administrativa, devem-se ressaltar
algumas ponderações do novo artigo inserido pela LC nº 157/16. O primeiro ponto
relativo ao novo ato de improbidade administrativa se relaciona à sua localização
espacial/geográfica na LIA.
Em regra, afirmava-se que os atos de improbidade eram aqueles previstos
na Lei Federal nº 8.429/92 que causavam enriquecimento ilícito (art. 9º), prejuízo
ao erário (art. 10) ou afrontavam os princípios da Administração Pública (art. 11),
além de uma quarta categoria prevista no art. 52 do Estatuto da Cidade.45 Com a
criação legislativa, porém, um novo ato de improbidade administrativa foi inserido
na lei, sem respeitar a lógica acima.
A inserção proporcionada pela LC nº 157/16 culminou na criação da Seção
II-A e na inserção do art. 10-A na LIA, o que traz aspectos de nítido
relacionamento entre a nova modalidade e os atos já tipificados como causadores
de prejuízo ao erário (art. 10). Dessa forma, não se vislumbram razões suficientes
para a não inclusão do novo dispositivo no já existente art. 10 da Lei de
Improbidade.
Diante da questão da disposição geográfica que colocou a nova previsão de
ato de improbidade em artigo separado dos anteriores (arts. 9º, 10 e 11), o art. 10A também deve ser analisado quanto ao seu elemento subjetivo, a fim de entender
se a hipótese configura ou não “ato de improbidade que causa prejuízo ao erário”
(art. 10).46
Sabe-se que improbidade é o ato de má administração marcado pela
desonestidade de quem o pratica 47, de modo que a prática do ato de improbidade
administrativa exige a presença do dolo pelo seu sujeito ativo. O STJ possui
jurisprudência a esse respeito.48,49

45CARVALHO

FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo:
Atlas, 2013. p. 1083.
46NEVES, Daniel Amorim Assumpção; OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Manual de
improbidade administrativa: direito material e processual. 5. ed. São Paulo: Método, 2017. p.175.
47MARRARA, Thiago. O conteúdo do princípio da moralidade. In: ______. Princípios de
Direito Administrativo: legalidade, segurança jurídica, impessoalidade, publicidade, motivação,
eficiência, moralidade, razoabilidade, interesse público. São Paulo: Atlas, 2012. p. 168.
48A má-fé, consoante cediço, é premissa do ato ilegal e ímprobo e a ilegalidade só adquire o
status de improbidade quando a conduta antijurídica fere os princípios constitucionais da
Administração Pública coadjuvados pela má-intenção do administrador. [...] destarte, o elemento
subjetivo é essencial à caracterização da improbidade administrativa. (STJ, REsp 1.164.947/DF,
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Cumpre ressaltar que o caput do art. 10 da LIA prevê a possibilidade da
culpa como elemento subjetivo do ato de improbidade que cause prejuízo ao
erário. E tal previsão inexiste no atual art. 10-A, por clara percepção literal do
artigo.
Aliás, parcela majoritária da doutrina afirma, acerca da previsão do art. 10,
que não se pode responsabilizar um agente público com fundamento apenas na
culpa simples, exigindo-se o dolo ou, ao menos, a culpa grave (ou quase dolosa)
na conduta omissiva ou comissiva que suscite dano ao erário.50 Nesse sentido, a
jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de
improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das
condutas descritas nos arts. 9º e 11 da Lei nº 8.429/92, ou pelo menos eivada de
culpa grave, para as condutas do art. 10.51
Recentemente, a Lei nº 13.655/18 alterou a Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro (LINDB – Decreto-Lei nº 4.657/42), introduzindo disposições
sobre segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito público.
Para Luciano Ferraz 52, o art. 28 da Lei nº 13.655/1853 afeta diretamente a
regra do art. 10 da Lei nº 8.429/92, na medida em que transforma em pressuposto
da responsabilização do agente público (que decide ou emite opinião técnica)

Primeira Turma, Relator Ministro Luiz Fux, Publicado em 9/9/2010). Disponível em:
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=1164947&&tipo_
visualizacao=RESUMO&b=ACOR>. Acesso em: 3 maio 2017.
49A caracterização do ato de improbidade por ofensa a princípios da administração pública exi ge a
demonstração do dolo lato sensu ou genérico. (STJ, AgRg no AREsp 301378/MG, Segunda
Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, Julgamento em 6/8/2013, Publicação em 14/8/2013).
Disponível
em:
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=
301378&b=ACOR&p=true&l=10&i=3>. Acesso em: 6 jun. 2017.
50 COSTA, Renato Saeger Magalhães. A culpa como elemento subjetivo do ato de
improbidade administrativa. BDM: Boletim de Direito Municipal, São Paulo: NDJ, ano 31, n. 11,
p. 854-864, nov. 2015.
51A improbidade é uma ilegalidade qualificada pelo intuito malsão do agente, atuando sob
impulsos eivados de desonestidade, malícia, dolo ou culpa grave. 2. Dessa atuação malsã do
agente, ademais, deve resultar (i) o enriquecimento ilícito próprio ou alheio (art. 9º. da Le i
8.429/92), (ii) a ocorrência de prejuízo ao Erário (art. 10 da lei 8.429/92) ou (iii) a infringência aos
princípios nucleares da Administração Pública (arts. 37 da Constituição e 11 da Lei
8.429/92). (STJ, AgRg no AREsp 83233/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, Publicação em 3/6/2014). Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/
jurisprudencia/doc.jsp?livre=83233&b=ACOR&p=true&l=10&i=3>. Acesso em: 6 jun. 2017.
52 FERRAZ,
Luciano. Alteração da LINDB revoga parcialmente Lei de Improbidade
Administrativa. Revista Consultor Jurídico, São Paulo, 10 de junho de 2018. Disponível
em:<https://www.conjur.com.br/2018-mai-10/interesse-publico-alteracao-lindb-revoga-parcialmentelei-improbidade>. Acesso em: 14 junho 2018.
53
Art. 28. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso
de dolo ou erro grosseiro.
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exclusivamente o dolo e o erro grosseiro, afastando, pois, a ideia de
responsabilização por culpa stricto sensu.
No entanto, mostra-se isolado o posicionamento de Luciano Ferraz. Isso
porque não existe nenhuma disposição expressa na modificação da LINDB de
revogação do art. 10 da LIA. Além disso, a suposta revogação tácita ensejaria a
modificação da jurisprudência do STJ, o que denota, em um primeiro momento,
uma insegurança jurídica na construção do tema, já sedimentado anteriormente
por aquela Corte.
O aspecto da nova modalidade de ato de improbidade do art. 10-A faz com
que a regra geral seja aplicada, de modo que apenas poderá ser caracterizada a
atitude ímproba a partir da aferição da má-fé do agente público.
Veja-se, portanto, que a previsão do art. 10-A em seção própria acarreta
não apenas uma incoerência na disposição espacial da Lei Federal nº 8.429/92,
mas também implica tratamento diferenciado à hipótese. Com efeito, apesar de o
caso ser tipicamente afeto ao art. 10 da LIA – ato que causa prejuízo ao erário –, a
sua punição apenas poderá ser perpetrada se o agente público tiver agido
dolosamente, não sendo possível a configuração do ato como ímprobo se
constatada negligência, imprudência ou imperícia, ainda que em suas figuras
extremadas (culpa grave).
O novo ato de improbidade teve vigência a partir de 30/12/2017, na forma dos
arts. 6º e 7º, § 1º da LC nº 157/2016.54 Assim, oportuno o seu estudo neste
momento, pelos motivos já expostos, e especialmente pela relevância do tema e dos
impactos para a gestão financeira e tributária dos municípios.
Cumpre consignar que a improbidade administrativa é matéria disciplinada
por lei ordinária, uma vez que o art.37, §4º da CRFB não exige lei complementar
sobre o tema .Dessa forma, as normas de improbidade inseridas na LIA pela LC nº
157/2016 são formalmente normas complementares, mas materialmente normas
ordinárias, motivo pelo qual poderão ser alteradas, no futuro, por lei ordinária. Aliás,
54

Art. 6º Os entes federados deverão, no prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei
Complementar, revogar os dispositivos que contrariem o disposto no caput e no § 1º do art. 8º-A da
Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.
Art. 7º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
§ 1º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º do art. 8º-A da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de
2003, e no art. 10-A, no inciso IV do art. 12 e no § 13 do art. 17, todos da Lei nº 8.429, de 2 de junho
de 1992, somente produzirão efeitos após o decurso do prazo referido no art. 6º desta Lei
Complementar.
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esse é o entendimento coadunado pela jurisprudência, ou seja, que norma
formalmente complementar mas materialmente ordinária pode ser alterada por lei
ordinária.55
O enquadramento do ato de improbidade do art. 10-A da LIA depende da
concessão, aplicação ou manutenção de benefício financeiro ou tributário
relacionado ao ISS em contrariedade ao caput e § 1º do art. 8º-A da LC nº 116/2003,
também incluídos pela LC nº 157/2016.56 Vale esclarecer que de forma excepcional
o ISS poderá ser objeto de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou
financeiros em determinados casos previstos na lista de serviços anexa à LC nº
116/2003.57,58
Até o advento da Lei Complementar, com a disciplina do disposto no art. 156,
§ 3º, I, da Constituição da República, o ISS teria alíquota mínima de 2%, com
algumas exceções, e não seria objeto de concessão de isenções, incentivos e
benefícios fiscais, que resultasse, direta ou indiretamente, na redução da referida
alíquota mínima. É o que determina o art. 88 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias (ADCT).

55

Constitucional. Tributário. Cofins. Isenção. Sociedades civis de profissão regulamentada.
Concessão por lei complementar. Revogação por lei ordinária. Hierarquia entre leis. Simetria das
formas. Matéria decidida pelo plenário do supremo tribunal federal. Por ocasião do julgamento do
RE 377.457 e do RE 381.964 (rel. min. Gilmar Mendes, DJ e de 29.09.2008), o Plenário do
Supremo Tribunal Federal considerou constitucional o art. 56 da Lei 9.430/1996, que revogou
dispositivo da Lei Complementar 70/1991 concessivo de isenção, do pagamento da Cofins, às
sociedades civis de profissão regulamentada. Na mesma oportunidade, a Corte rejeitou pedido de
modulação temporal dos efeitos da decisão (aplicação meramente prospectiva de efeitos). (STF, RE
377.457/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe-241 19.12.2008). Disponível em:
< http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente= 2102312>. Acesso em: 14 jul. 2017.
56 Art. 8º-A. A alíquota mínima do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza é de 2% (dois por
cento).
§ 1º O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou
financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob
qualquer outra forma que resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária menor que a
decorrente da aplicação da alíquota mínima estabelecida no caput, exceto para os serviços a que se
referem os subitens 7.02, 7.05 e 16.01 da lista anexa a esta Lei Complementar.
57 7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,
hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços,
escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e
montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas
pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS); 7.05 –
Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o
fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos
serviços, que fica sujeito ao ICMS); e 16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário,
metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.
58
Disponível
em:
<http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/rafael-carvalho-rezendeoliveira/breves>. Acesso em: 01 jul. 2017.

40

Aliás, o Supremo Tribunal Federal, sob o fundamento justamente do art. 88 do
ADCT, considerou inconstitucional lei municipal que estabeleceu medida fiscal que
resultou, indiretamente, na redução da alíquota mínima estabelecida no citado
dispositivo constitucional, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a
prestação de serviço na territorialidade do ente tributante.59
Resumindo, a improbidade do art. 10-A da LIA será caracterizada nas
seguintes hipóteses: a) fixação da alíquota mínima do ISS em patamar inferior a 2%;
e b) concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros
relativos ao ISS, que resultem em carga tributária menor que a decorrente da
aplicação da alíquota mínima de 2%. Dessa forma, o legislador evita a guerra fiscal
entre os municípios.
Assim, o ato de improbidade do art. 10-A está praticamente direcionado aos
prefeitos e vereadores dos municípios, bem como ao governador e deputados
distritais do Distrito Federal, que são os responsáveis pela fixação de alíquotas do
ISS e respectivos benefícios financeiros ou tributários. De qualquer forma, terceiros
também podem ser responsabilizados quando contribuírem para o ato de
improbidade ou dele se beneficiarem, direta ou indiretamente.
A configuração da improbidade prevista no art. 10-A da Lei nº 8.429/1992
depende da comprovação dos seguintes requisitos: a) concessão, aplicação ou
manutenção de benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõem o caput e
o § 1º do art. 8º-A da LC nº 116/2003; b) dolo do agente ou terceiro; c) nexo de
causalidade entre a ação/omissão e a respectiva concessão ou aplicação indevida
de benefício financeiro ou tributário.
No que tange ao elemento subjetivo, entendemos que os atos de improbidade
decorrentes de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário
dependem, necessariamente, da comprovação do dolo dos agentes envolvidos.
Isso se justifica porque apenas os atos de improbidade administrativa que
causam prejuízos ao erário podem ser praticados sob a forma culposa, uma vez

59

STF, ADPF 190/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 29.9.2016. Informativo de
Jurisprudência do STF nº 841. 26 a 30 de setembro de 2016. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/ documento/informativo841.htm>. Acesso em: 15 nov.
2017.
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que, ao contrário dos demais tipos de improbidade, o art. 10 da Lei nº 8.429/1992 é
o único que menciona a culpa.60
Finalmente, as sanções relativas à improbidade decorrente de concessão ou
aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário encontram-se previstas no
inciso IV do art. 12 da Lei nº 8.429/1992, inserido pela LC nº 157/2016, a saber:
a) perda da função pública; b) suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos;
e c) multa civil de até três vezes o valor do benefício financeiro ou tributário
concedido. Essa foi a novidade constante na inserção de um novo ato de
improbidade, demonstrando grande preocupação com a corrupção nessa matéria.
Passemos agora ao art. 11 da LIA61. A lista prevista no art. 11 da Lei nº
8.429/92 prevê atos que estão sujeitos a sanções mais leves. Exemplo clássico de
ato de improbidade por violação a princípio da Administração ocorre quando é
negada a devida publicidade dos atos administrativos.
Com a desculpa de publicar determinado ato administrativo, não poderá o
agente público fazer promoção pessoal. Também merece atenção a situação de
administradores públicos que se utilizam de terceiros – contratados com dinheiro
público – para fazer promoção pessoal. Nesse caso, o fato de o agente público se
utilizar de terceiros não impede a punição por ato de improbidade administrativa.

60NEVES,

Daniel Amorim Assumpção; OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Manual de
improbidade administrativa: direito material e processual. 5. ed. São Paulo: Método, 2017.
p. 84-87.
61 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:
I – praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de
competência;
II – retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;
III – revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva
permanecer em segredo;
IV – negar publicidade aos atos oficiais;
V – frustrar a licitude de concurso público;
VI – deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;
VII – revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação
oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou
serviço;
VIII – descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias
firmadas pela administração pública com entidades privadas; (Redação dada pela Lei nº 13.019, de
2014)
IX – deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação; (Incluído
pela Lei nº 13.146, de 2015)
X – transferir recurso a entidade privada, em razão da prestação de serviços na área de saúde sem a
prévia celebração de contrato, convênio ou instrumento congênere, nos termos do parágrafo único
do art. 24 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.(Incluído pela Lei nº 13.650, de 2018)
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Outro exemplo de violação de princípio da administração é o desvio de
finalidade (viola o interesse público), como no caso de remoção não por
necessidade do serviço, mas por interesses pessoais do agente. Por exemplo, o
prefeito que vende bem a seu irmão pelo preço correto, em licitação secreta, que
ninguém ficou sabendo. Não há enriquecimento ilícito do prefeito nem lesão ao
erário (pois foi vendido pelo preço de mercado). Há violação ao princípio da
publicidade, pois o administrador tem o dever de publicar seus atos. Também o
administrador que, por exemplo, publica o Diário Oficial de 31/12 em fevereiro, viola
a publicidade.
A violação ao sigilo funcional também gera ato de improbidade administrativa.
Assim, o servidor não pode vender ou simplesmente vazar informações
privilegiadas. Mesmo que não se consiga provar a venda (que caracterizaria a lesão
ao erário), se for possível provar que a informação vazou já há improbidade pela
violação aos princípios da administração.
Vale ressaltar, ainda, o fato de não ser possível a concessão inicial de
vantagens especiais em concurso público para quem já é servidor público. Exemplo:
previsão de ponto a mais na prova de título à categoria de servidores.
A contratação de servidor sem concurso público caracteriza também ato de
improbidade, pois viola princípios da Administração. Na verdade, todas as
contratações irregulares que suprem o quadro permanente sem concurso público
podem representar atos de improbidade.
Ponto importante a ser destacado é que, se uma mesma conduta gera
enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação a princípios, deve ser escolhida a
modalidade mais grave (princípio da consunção).62 É muito comum aparecerem
condutas que podem se encaixar tanto no art. 9º quanto nos arts. 10 e 11 da Lei de
Improbidade Administrativa. Nesse caso, deve ser seguida uma ordem de gravidade
(primeiro sempre a medida mais grave, afastando-se as outras). A ação do agente é
que define o ato de improbidade.
Por fim, vale salientar as chamadas “pedaladas fiscais” ocorridas no governo
da ex-presidente Dilma Rousseff. Nesse caso, o Tesouro tinha de fazer
desembolsos para a Caixa Econômica Federal (CEF), o Banco do Brasil e o Banco
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OSÓRIO, Fábio Medina. Teoria da improbidade administrativa. 3. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2010. p. 238.
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Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Isso se justifica porque
são os repassadores ou os gestores de programas federais que integram políticas
públicas. Ocorre que, para fazer caixa e maquiar o desequilíbrio fiscal, a equipe
econômica anterior resolveu atrasar esse dinheiro, e os bancos tiveram de apelar ao
próprio caixa para arcar com as despesas. Na prática, esses entes emprestaram
dinheiro ao Tesouro, o que é proibido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O relator
do caso no Tribunal de Contas da União (TCU) era o ministro José Múcio. Ele
decidiu acatar parecer da área técnica do TCU e cobrar uma investigação do caso,
com o que concordaram os demais ministros .Em outubro de 2016, o TCU aprovou
parecer pela rejeição das contas de 2015, basicamente em razão dos mesmos
argumentos usados para justificar o impeachment: “pedaladas fiscais” no Plano
Safra e edição de decretos antes de o Congresso aprovar a nova meta fiscal.
Aliás, os principais nomes da equipe econômica da ex-presidente Dilma
Rousseff foram responsabilizados pelo TCU63 acerca de irregularidades nos
repasses do Governo Federal às instituições financeiras e aos demais entes
federados, cometidas no exercício de 2014.O TCU considerou graves as infrações e
inabilitou para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito
da Administração Pública os responsáveis Arno Hugo Augustin Filho (ex-secretário
do Tesouro Nacional), pelo período de oito anos, e Guido Mantega (ex-ministro da
Fazenda), por cinco anos. Ainda a esses gestores o Tribunal aplicou o valor máximo
de multa permitido pela lei em casos como esse, no total de R$ 54.820,84 de multas
individuais, estando enquadradas na Lei de Improbidade Administrativa.
Recente alteração foi realizada no art. 11 da LIA. A Lei nº13.650/2018incluiu o
inciso X, que conceitua os atos de improbidade que atentam contra os princípios da
Administração Pública .A inclusão do novo inciso na Lei de Improbidade dá maior
efetividade à proibição, incluindo no rol de atos atentatórios aos princípios da
Administração Pública a transferência de recursos às entidades privadas sem a
prévia celebração de contrato, convênio ou instrumento congênere.
José dos Santos Carvalho Filho traz como uma quarta modalidade de ato de
improbidade administrativa a infração à ordem urbanística. Essa afirmação se dá
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Tribunal de Contas da União. Processo: 021.643/2014-8, sessão: 05/10/2016. Disponível em:
<https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/Processo%253A%2520021.64
3%252F20148/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/f
alse/6/false>. Acesso em: 02 fev. 2018.
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com base no art. 52 da Lei nº 10.257/01 (Estatuto da Cidade), que estabelece
condutas nas quais o prefeito incorre em improbidade administrativa nos termos da
Lei nº 8.429/92, em várias situações em que desrespeita obrigações impostas pelo
referido Estatuto.64 Da mesma forma, isso não afasta a aplicação também ao
governador do Distrito Federal, conforme previsão do art. 51 do Estatuto.
Critica-se constantemente o art. 52 do Estatuto por ser meramente
exemplificativo. Entretanto, essa possibilidade acaba por trazer um leque de
possibilidades de atos ímprobos que podem ser praticados por esses gestores.
Como já mencionado, o ser humano tem capacidade constante de criatividade e
enumerar taxativamente possibilidades de atos de improbidade acaba por fechar
possibilidades para situações novas que possam surgir de atos.

1.5 Da questão sobre a inconstitucionalidade material da Lei nº 8.429/92

Passados os atos de improbidade previstos na LIA, chega-se no ponto da
inconstitucionalidade material da norma. O Partido da Mobilização Nacional (PMN)
ajuizou, no Supremo Tribunal Federal (STF), a Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) nº 4295, questionando 13 artigos da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº
8.429/92), por considerá-los excessivamente abrangentes e vagos.
Como já mencionado, a LIA tem como escopo regular o art. 37, § 4º, da
Constituição Federal, que estabelece como penas para os crimes de improbidade
administrativa “a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a
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Art. 52. Sem prejuízo da punição de outros agentes públicos envolvidos e da aplicação de outras
sanções cabíveis, o Prefeito incorre em improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 8.429, de
2 de junho de 1992, quando:
I – (VETADO)
II – deixar de proceder, no prazo de cinco anos, o adequado aproveitamento do imóvel incorporado
ao patrimônio público, conforme o disposto no § 4º do art. 8º desta Lei;
III – utilizar áreas obtidas por meio do direito de preempção em desacordo com o disposto no art. 26
desta Lei;
IV – aplicar os recursos auferidos com a outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso
em desacordo com o previsto no art. 31 desta Lei;
V – aplicar os recursos auferidos com operações consorciadas em desacordo com o previsto no § 1º
do art. 33 desta Lei;
VI – impedir ou deixar de garantir os requisitos contidos nos incisos I a III do § 4º do art. 40 desta Lei;
VII – deixar de tomar as providências necessárias para garantir a observância do disposto no § 3º do
art. 40 e no art. 50 desta Lei;
VIII – adquirir imóvel objeto de direito de preempção, nos termos dos arts. 25 a 27 desta Lei, pelo
valor da proposta apresentada, se este for, comprovadamente, superior ao de mercado.
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indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista
em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.
No mérito da ADI, que tem como relator o ministro Marco Aurélio, o PMN
sustenta que, “quanto mais uma norma for capaz de gerar fundadas consequências
sobre direitos políticos, civis e patrimoniais dos indivíduos, tanto mais deve ser
nítida, bem delineada nos pressupostos das punições que comina e na descrição
dos poderes que entrega aos agentes que exercem a perseguição em nome do
Estado”, sob pena de abusos.
Menciona, nesse contexto, a teoria da nulidade da lei por excessiva abertura
nos seus termos (overbreadthdoctrine), desenvolvida nos Estados Unidos. Segundo
o PMN, essa teoria se aplica quando a excessiva abrangência da norma põe em
risco o pleno e seguro gozo de direitos fundamentais.
De acordo com o PMN, a Lei nº 8.429/92 é exorbitante ao regular as punições
para a prática de improbidade administrativa. Assim, por exemplo, seu art. 2º, ao
estender a condição de agente público para os efeitos da lei a
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, 65

conflitaria com entendimento firmado pelo Plenário do STF no julgamento da
Reclamação (RCL) 2138.66Em tal julgamento, ocorrido em 13 de junho de 2007, o
STF firmou entendimento no sentido de que “os agentes políticos, por estarem
regidos por normas especiais de responsabilidade, não respondem por improbidade
administrativa

com

base

na

Lei

nº 8.429,

mas

apenas

por

crime

de

responsabilidade”.
O partido impugna também, por entender exagerada a sua abrangência, o art.
3º, que estende os efeitos da lei aos que, mesmo não sendo agentes públicos,
induzam ou concorram para a prática de ato de improbidade ou dele se beneficiem
sob qualquer forma direta ou indireta .Impugna igualmente, por considerá-los vagos
e de abrangência excessiva, o caput e os incisos I, II, II, IV, VII, VIII, IX, XI XII do art.
9º da lei, quando, entre outros, qualifica como improbidade auferir “qualquer tipo de
vantagem patrimonial indevida”.
65

Art. 2º, Lei nº 8.429/92.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação: Rcl 2138 DF. Relator Ministro Nelson Jobim. DJ:
13/06/2007. Disponível em: <https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/756839 /reclamacao-rcl-2138df>. Acesso em: 02 fev. 2018.
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O PMN impugna, ainda, basicamente com argumentos semelhantes, os arts.
10 com seus incisos; 11 com seus incisos; 12, incisos I, II e III; 13 e seus parágrafos;
15; 17 e seu parágrafo 3º; 20, parágrafo único; 21, inciso I; 22; e 23, inciso II.67
Atualmente, o último andamento processual foi a publicação da decisão de
impossibilidade de intervenção de terceiro no processo. O Ministério Público do
Estado de São Paulo, por meio de petição subscrita pelo Procurador-Geral de
Justiça, requereu o ingresso como terceiro interessado. Destacou que a tutela do
patrimônio público e dos princípios da Administração Pública é missão do Ministério
Público, ante o disposto no art. 129, inciso III, da Constituição Federal.
Como se sabe, a regra é não se admitir a intervenção de terceiros no
processo objetivo revelador de ação direta de inconstitucionalidade. A exceção corre
à

conta

de

parâmetros

reveladores

da

importância

da

matéria

e

da

representatividade do interessado, quando, por decisão irrecorrível, é possível a
manifestação de órgãos ou entidades, segundo demonstra a decisão.
Da mesma forma, não ficou demonstrada razão capaz de conduzir à
participação do Ministério Público de São Paulo. O fato de atuar em ações civis
públicas, como qualquer outro Ministério Público, não leva à admissão na citada
ação .Ainda mais, porque o Procurador Geral da República deverá ser previamente
ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência
do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103, § 1º, da Carta da República.

2

COMPETÊNCIA

2.1 Conceito

Antes de adentrarmos propriamente no conceito de competência, cumpre
esclarecer que o tema deste capítulo é um dos mais controversos dentro da ação de
improbidade administrativa. Além disso, é necessária a análise por parte do titular da
ação de improbidade de qual juízo será o competente para análise e julgamento da
ação.
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BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acompanhamento Processual, ADI 4295. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=4295&classe=
ADI&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M>. Acesso em: 22 jul. 2017.
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A expressão “competência” vem do latim competentia, de competere(estar no
gozo ou no uso de ser capaz, pertencer ou ser próprio), sendo considerada de uma
forma geral pela doutrina como um “limite da jurisdição”68, pois fixa a atuação de
cada órgão jurisdicional diante de uma situação concreta. Dessa forma, pode-se
afirmar que nem todo órgão jurisdicional detém competência, todavia todo órgão
competente presta jurisdição.69
Ainda que seja o tradicional dentro da doutrina dominante, o conceito acima
não está imune a críticas. Isso porque há quem modernamente enxergue a
competência não mais como “limite”, mas sim como algo a dar efetividade ao direito,
ou seja, de forma a aplicá-lo segundo os conceitos dispostos no ordenamento
jurídico, dando solução ao conflito de interesses e restabelecendo o equilíbrio
social.70
Na verdade, o conceito tradicional e o moderno se complementam, pois a
competência é um limite e também uma forma de se dar efetividade ao direito.
Dessa forma, não há necessidade de dividir os conceitos, já que o conceito mais
moderno é uma forma de complemento do conceito mais tradicional.
Passado o conceito de competência, o encontro desse instituto com o caso
em concreto necessita da construção de um raciocínio, podendo ser simples ou
complexo. Assim, a primeira pergunta a ser feita no “roteiro determinativo de
competência”, uma vez fixadas as regras do ordenamento jurídico, é se a hipótese
seria, ou não, da competência originária dos Tribunais.71
Dessa forma, se a conclusão for pela ausência de competência originária dos
Tribunais em um determinado caso em concreto, o segundo passo é analisar o rol
de competência das chamadas justiças especiais (Justiça do Trabalho, Eleitoral ou
Militar). Caso não seja a hipótese, deve ser verificada a competência da Justiça
Federal, que, apesar de comum, guarda um grau de especialidade em face da
Justiça Estadual, sendo esta a mais comum.
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CARNEIRO, Athos Gusmão. Jurisdição e competência. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 5556.
69 SILVA, Edward Carlyle. Direito processual civil. Niterói: Impetus, 2007. p. 20.
70 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Competência cível da Justiça Federal. 2. ed. São Paulo:
RT, 2006. p. 31.
71 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade administrativa. 9. ed. São Paulo:
Saraiva, 2017. p. 985-986.
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Fixada a competência estadual deve ser analisada a competência territorial.
Feito isso, será o caso de análise do juízo competente naquela comarca ou seção
judiciária, adotando-se a regra da livre distribuição e os preceitos contidos na lei de
organização judiciária.
No caso da competência na ação de improbidade administrativa, vale
consignar que se desconsidera a Justiça Militar, pelo fato de não ter competência
para o tema72, bem como da Justiça Eleitoral73, por não poder aplicar as sanções
previstas na Lei de Improbidade Administrativa.
2.2 Natureza jurídica

Antes da abordagem do tema da competência na ação de improbidade
administrativa, devemos analisar a natureza jurídica da competência lato sensu.
Ressalta-se aqui que não se trata de uma análise da natureza jurídica da ação de
improbidade, esta já avaliada anteriormente no presente trabalho, mas sim da
essência jurídica do tema da competência.
A própria natureza jurídica da competência gera certas discussões
doutrinárias. Isso porque, de forma usual, vem sendo considerada como
pressuposto

processual

para

o

desenvolvimento

ou

validade

do

processo.74Entretanto, quando um magistrado pronuncia a incompetência, não irá
extinguir o processo sem resolução do mérito, e sim apenas declinar para o órgão
jurisdicional competente. Dessa forma, o processo se desenvolverá, todavia em
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Art. 124, CRFB. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Art. 125, CRFB. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta
Constituição.
[...]
§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os policiais militares e bombeiros militares
nos crimes militares definidos em lei, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do
posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.
73 Conflito de competência. Ação contra prefeito municipal. Danos ao patrimônio público.
Competência da justiça comum do estado e não da justiça eleitoral. Tratando-se de ação civil
pública, ajuizada pelo representante do ministério público contra o prefeito municipal no pleno
exercício das suas funções, para as quais foi regularmente eleito, sob a acusação de estar fazendo
promoção pessoal, utilizando-se dos recursos públicos, a competência e da justiça estadual. Uma
vez exaurida a competência da justiça eleitoral, com a diplomação dos eleitos, a matéria não e mais
de caráter eleitoral, mas de ordem administrativa, sendo os atos, que buscam reparação de danos
causados ao patrimônio público, praticados pelo administrador e não por candidato. (STJ, CComp
N.3.170-CE, / 1ª Seção, rel. Min. Garcia Vieira, j. 8/6/1993, DJU de 27/09/1993, p. 19770).
Disponível em: <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/ 574611/conflito-de-competencia-cc3170>. Acesso em: 02 fev. 2018.
74 SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas do direito processual civil. 27. ed. São Paulo:
Saraiva, 2010. v.1. p. 338.
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outro juízo, não sendo adequada a definição mencionada anteriormente, ainda que
apresentada pela maioria da doutrina.
Cabe informar que, no caso dos Juizados Especiais Cíveis, a pronúncia da
competência gera extinção do processo, já que a incompetência territorial é causa
que motiva a extinção do processo sem resolução do mérito, diferentemente dos
casos da justiça comum.75
Há também quem entenda que a competência de Justiça deveria ser definida
como pressuposto processual de existência do processo76, pois suas regras estão
previstas na Constituição Federal, resultando em uma violação de normas jurídicas
muito mais graves que nos demais casos de incompetência (de foro ou juízo).
Assim, um processo tramitando na justiça incompetente não teria qualquer
relevância jurídica, sendo equivalente a várias folhas de papel. Não é o que
observamos, já que com a declaração de incompetência e o declínio ao juízo
competente poderá resultar no aproveitamento dos atos anteriormente praticados.
Entretanto, adotando-se uma interpretação literal das regras constantes no Novo
Código de Processo Civil, observa-se que a natureza jurídica da competência
sequer deveria ser reputada como pressuposto processual. Isso porque a eventual
declaração de incompetência irá atingir apenas os atos decisórios, caso o juiz
competente entenda por revogá-los.
Dessa forma, os demais atos praticados pelo magistrado incompetente ou
mesmo os atos das partes não serão contaminados e, por isso, conclui-se que na
sistemática literal do Novo Código de Processo Civil a natureza jurídica da
competência define-se como um requisito para que o mérito possa ser regularmente
apreciado.77

2.3 Do foro por prerrogativa de função na ação de improbidade administrativa
Após análise do conceito de competência, da natureza jurídica e das
controvérsias existentes de forma abrangente do tema, mister destacar a
75Lei

nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:
[...]
III - quando for reconhecida a incompetência territorial;
76 CINTRA, Antonio Carlos de Araujo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Candido Rangel.
Teoria geral do processo. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 240-241.
77 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Competência cível da Justiça Federal. 2. ed. São Paulo:
RT, 2006. p. 195-196.

50

controvérsia dominante sobre competência na seara da ação de improbidade
administrativa quanto à prerrogativa de função.
O foro por prerrogativa de função ou foro privilegiado é previsto em diversas
passagens da Constituição Federativa do Brasil. Algumas autoridades, em virtude da
relevância política ou jurídica, são processadas e julgadas, desde o início, por
órgãos colegiados, em hipóteses de competência originária ratione personae dos
tribunais.78
Cabe esclarecimento neste ponto. As hipóteses previstas na Constituição
Federal sobre o tema prerrogativa de função se restringem ao campo penal. Dessa
forma, praticando algumas autoridades condutas ilícitas sob o prisma do direito
administrativo ou mesmo do direito privado, não poderão usufruir de foro especial.
No caso da Lei de Improbidade Administrativa, na qual as sanções não têm
natureza penal, a mesma solução se aplica, como no caso do direito administrativo.
Dessa forma, praticados atos de improbidade administrativa, a competência para
processo e julgamento será dos magistrados de primeiro grau, conforme orientação
do Supremo Tribunal Federal79 e do Superior Tribunal de Justiça.80
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GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade administrativa. 9. ed. São Paulo:
Saraiva, 2017. p. 986.
79 Senador da república. Inquérito civil. Ação civil pública. Medida processual a ser eventualmente
adotada contra empresas que estiveram sujeitas ao poder de controle e gestão do parlamentar, até
a sua investidura no mandado legislativo. Alegada usurpação da competência originária do supremo
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extravasem os rígidos limites fixados, em numerusclausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I,
da Constituição da República. Precedentes. (AGRG em Reclamação nº 1.110-1-DF, Rel. Min. Celso
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de
7/12/1999).
Disponível
em:
<https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14756456/agregna-reclamacao-rcl-1110-df-stf>. Acesso
em: 20 nov. 2017.
80 Administrativo.
Recurso especial. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa.
Presença de magistrado no polo passivo da ação. Foro especial por prerrogativa de função.
Inexistência. Competência do juízo de primeiro grau para processar e julgar a demanda. 1. Na linha
da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça entende que a
ação de improbidade administrativa deve ser processada e julgada nas instâncias ordinárias, ainda
que proposta contra magistrado (REsp 1.138.173/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, DJe 30/06/2015; REsp 1.489.024/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe 11/12/2014; EDcl na AIA 45/AM, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 28/05/2014;
AgRg no AgRg na AIA 35/DF, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 10/02/2014).
2. Recurso especial desprovido. (REsp 1519506 / SP, rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j.
12/09/2017,
DJU
de
27/10/2017).
Disponível
em:
<https://stj.jusbrasil.com.br/
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De toda forma, não muito incomum vislumbrarmos um ato de improbidade
administrativa gerar não só uma ação de improbidade, mas também uma violação
específica no Código Penal, ocasionando um processo penal, alavancando para
agentes públicos, neste último caso, o foro por prerrogativa de função, o que ocorria
até há pouco tempo, como será vislumbrado.
Assim, diante da competência de dois órgãos jurisdicionais (um pela
improbidade e outro pela prerrogativa de função em matéria penal), recomenda-se
que o juiz de primeiro grau suspenda o curso do processo cível, até que se
pronuncie a justiça criminal, como medida adotada pelo art. 315 do NCPC/2015.81
Fato é que a criação do foro por prerrogativa de função, iniciado na Idade
Média como mecanismo de proteção de nobres e membros da igreja82 e adotado
desde a Constituição de 182483, é uma forma de proteção do princípio da
supremacia do interesse público, argumento este utilizado para defesa da
aplicabilidade da prerrogativa de função.
Todavia, a corrente majoritária atual, que entende pela inaplicabilidade do foro
por prerrogativa de função nas ações de improbidade sofre críticas daqueles que
entendem pela sua aplicabilidade nessas ações. Dessa forma, o foro por
prerrogativa de função não teria apenas aplicação nas ações penais, mas também
nas ações de improbidade administrativa.84
Fundamentando tal entendimento, três são os pontos abordados para
confirmar a tese: a semelhança das sanções cominadas nas ações de improbidade
administrativa com as do processo penal, a máxima de “quem pode mais pode o
menos” e o comprometimento que pode existir diante do julgamento de uma
autoridade pública por uma instância singela.

jurisprudencia/514338616/recurso-especial-resp-1519506-sp-2015-0051314-5?ref=juris-tabs>.
Acesso em: 20 nov. 2017.
81Art. 315. Se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o
juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal.
§ 1º Se a ação penal não for proposta no prazo de 3 (três) meses, contado da intimação do ato de
suspensão, cessará o efeito desse, incumbindo ao juiz cível examinar incidentemente a questão
prévia.
§ 2º Proposta a ação penal, o processo ficará suspenso pelo prazo máximo de 1 (um) ano, ao final do
qual aplicar-se-á o disposto na parte final do § 1º.
82 ALMEIDA JÚNIOR, João Mendes de. O processo criminal brasileiro. 4. ed. Rio de Janeiro:
Freitas Bastos, 1959, v. 1, p. 82 et seq.
83 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade administrativa. 9. ed. Rio de Janeiro:
Saraiva, 2017. p. 990.
84
Ibid., p. 989.
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Aliás, antes do posicionamento atual, em 2002, uma alteração do art. 84, §§1º
e 2º do CPP estabeleceu que a ação de improbidade estava sujeita ao foro por
prerrogativa de função, igual ao crime comum. Contudo, a regra do art.84 do CPP foi
objeto de controle de constitucionalidade nas ADIs 286085 e 2797.86
85O

Tribunal iniciou julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas pela Associação
Nacional dos Membros do Ministério Público - CONAMP e pela Associação dos Magistrados
Brasileiros - AMB contra os §§ 1º e 2º do art. 84 do Código de Processo Penal, inseridos pelo art. 1º
da Lei 10.628/2002. Alega-se ofensa aos artigos 2º; 102, I; 105, I; 108, I e 125, §1º, da CF.
Inicialmente, afastou-se, por unanimidade, a preliminar de ilegitimidade da CONAMP e a de
ausência de pertinência temática das requerentes. Quanto àquela, tendo em conta recente
precedente do Pleno no qual se decidira pela legitimação para ação direta de inconstitucionalidade
das chamadas “associações de associações” (ADI 3153 AgR/DF - v. Informativo 356) e, ainda, em
virtude de o novo estatuto da CONAMP restringir a qualidade de associados efetivos às pessoas
físicas integrantes da categoria. Quanto a esta, por se entender que as normas impugnadas se
refletem na distribuição vertical de competência funcional entre os órgãos do Poder Judiciário e, por
conseguinte, entre os do Ministério Público, o que configuraria a necessária relação de pertinência
entre aquelas e as finalidades institucionais das respectivas entidades nacionais de classe. Em
relação ao mérito, o Min. Sepúlveda Pertence, relator, julgou procedente o pedido de ambas as
ações. Salientou que o §1º do art. 84 do CPP constitui reação legislativa ao cancelamento da
Súmula 394, ocorrido no julgamento do Inq 687 QO/SP (DJU de 9.11.2001), cujos fundamentos a lei
nova estaria a contrariar, e no qual se entendera que a tese sumulada não se refletira na CF/88
(Enunciado 394 da Súmula: “Cometido o crime durante o exercício funcional, prevalece a
competência especial por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam
iniciados após a cessação daquele exercício”). Asseverou ser improcedente a alegação de que o
cancelamento da Súmula 394 se dera por inexistir, à época, previsão legal que a consagrasse, já
que tanto a súmula quanto a decisão no Inq 687 QO/SP teriam derivado de interpretação direta e
exclusiva da Constituição Federal. Declarou a inconstitucionalidade do §1º do art. 84 do CPP por
considerar que o mesmo, além de ter feito interpretação autêntica da Carta Magna, o que seria
reservado à norma de hierarquia constitucional, teria usurpado a competência do STF como
guardião da Constituição Federal ao inverter a leitura por ele já feita de norma constitucional, o que,
se admitido, implicaria sujeitar a interpretação constitucional do STF ao referendo do legislador
ordinário. Declarou, também, a inconstitucionalidade do §2º do art. 84 do CPP. Disse que esse
parágrafo veiculou duas regras: a que estende a competência especial por prerrogativa de função
para inquérito e ação penais à ação de improbidade administrativa e a que manda aplicar, em
relação à mesma ação de improbidade, a previsão do §1º do citado artigo. Esta última regra,
segundo o relator, estaria atingida por arrastamento pela declaração de inconstitucionalidade já
proferida. E a primeira implicaria declaração de competência originária não prevista no rol taxativo
da Constituição Federal. Ressaltou que a ação de improbidade administrativa é de natureza civil,
conforme se depreende do §4º do art. 37 da CF (“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.”) e que o STF jamais entendeu ser competente para o conhecimento de ações civis, por ato
de ofício, ajuizadas contra as autoridades para cujo processo penal o seria. Salientou, ainda, que a
Constituição Federal reservou às constituições estaduais, com exceção do disposto nos artigos 29,
X e 96, III, a definição da competência dos seus tribunais (CF, art. 125, §1º), o que afastaria, por si
só, a possibilidade da alteração dessa previsão por lei federal ordinária. Concluiu que o eventual
acolhimento, no julgamento da Rcl 2138/DF, da tese de que a competência constitucional para
julgar crimes de responsabilidade se estenderia às ações de improbidade, não prejudicaria nem
seria prejudicado pela declaração de inconstitucionalidade do §2º do art. 84, já que a competência
dos tribunais para julgar crimes de responsabilidade é bem mais restrita que aquela para julgar os
crimes comuns. Após, o Min. Eros Grau pediu vista dos autos. (CPP: “Art. 84. A competência pela
prerrogativa de função é do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos
Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, relativamente
às pessoas que devam responder perante eles por crimes comuns e de responsabilidade. § 1o A
competência especial por prerrogativa de função, relativa a atos administrativos do agente,
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A

Suprema

Corte,

no

Julgamento

da

ADI

2797/DF,

declarou

a

inconstitucionalidade das normas vertidas pelos §1° e §2° do art. 84 do Código de
Processo Penal, que garantiam a prerrogativa de foro em ações de improbidade.
Dessa forma, o Supremo decidiu que a competência para processar e julgar a
ação é da primeira instância, não existindo foro privilegiado na improbidade
administrativa, pois somente a Constituição pode tratar do foro especial. Os
fundamentos utilizados foram: a) impossibilidade de a norma infraconstitucional criar
competência dos tribunais superiores (foi ampliada a competência constitucional do

prevalece ainda que o inquérito ou a ação judicial sejam iniciados após a cessação do exercício da
função pública. § 2o A ação de improbidade, de que trata a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992,
será proposta perante o tribunal competente para processar e julgar criminalmente o funcionário ou
autoridade na hipótese de prerrogativa de foro em razão do exercício de função pública, observado
o disposto no § 1o.”). Acompanhamento Processual. ADI 2860. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2106965>.
Acesso
em: 20 nov. 2017.
86 Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Pedido de modulação temporal
dos efeitos da decisão de mérito. Possibilidade. Ações penais e de improbidade administrativa
contra ocupantes e ex-ocupantes de cargos com prerrogativa de foro. Preservação dos atos
processuais praticados até 15 de setembro de 2005. 1. A proposição nuclear, em sede de
fiscalização de constitucionalidade, é a da nulidade das leis e demais atos do Poder Público,
eventualmente contrários à normatividade constitucional. Todavia, situações há que demandam
uma decisão judicial excepcional ou de efeitos limitados ou restritos, porque somente assim é que
se preservam princípios constitucionais outros, também revestidos de superlativa importância
sistêmica. 2. Quando, no julgamento de mérito dessa ou daquela controvérsia, o STF deixa de se
pronunciar acerca da eficácia temporal do julgado, é de se presumir que o Tribunal deu pela
ausência de razões de segurança jurídica ou de interesse social. Presunção, porém, que apenas se
torna absoluta com o trânsito em julgado da ação direta. O Supremo Tribunal Federal, ao tomar
conhecimento, em sede de embargos de declaração Supremo Tribunal Federal Documento
assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 2455589. ADI 2.797 ED / DF (antes,
portanto, do trânsito em julgado de sua decisão), de razões de segurança jurídica ou de excepcional
interesse social que justifiquem a modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, não
deve considerar a mera presunção (ainda relativa) obstáculo intransponível para a preservação da
própria unidade material da Constituição. 3. Os embargos de declaração constituem a última
fronteira processual apta a impedir que a decisão de inconstitucionalidade com efeito retroativo
rasgue nos horizontes do Direito panoramas caóticos, do ângulo dos fatos e relações sociais.
Panoramas em que a não salvaguarda do protovalor da segurança jurídica implica ofensa à
Constituição ainda maior do que aquela declarada na ação direta. 4. Durante quase três anos os
tribunais brasileiros processaram e julgaram ações penais e de improbidade administrativa contra
ocupantes e ex-ocupantes de cargos com prerrogativa de foro, com fundamento nos §§ 1º e 2º do
art. 84 do Código de Processo Penal. Como esses dispositivos legais cuidavam de competência dos
órgãos do Poder Judiciário, todos os processos por eles alcançados retornariam à estaca zero, com
evidentes impactos negativos à segurança jurídica e à efetividade da prestação jurisdicional. 5.
Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para fixar a data de 15 de setembro de 2005 como
termo inicial dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do Código de
Processo Penal, preservando-se, assim, a validade dos atos processuais até então praticados e
devendo as ações ainda não transitadas em julgado seguirem na instância adequada.
Acompanhamento
Processual,
ADI
2860.
Disponível
em:
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2106965>.
Acesso
em: 20 nov. 2017.
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STF e STJ pela Lei Federal nº 10.628/2002); e b) natureza cível (e não penal) da
ação de improbidade administrativa.
Em 13 de junho de 2007, ao julgar a Reclamação nº 2.138/DF87,de relatoria
do ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que
determinados agentes públicos não estavam jungidos ao modelo de competência
previsto no regime comum da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº8.429/1992).
Dessa forma, o julgado afirmava que determinados agentes políticos (ministros de
Estado) se submetiam ao regime dos crimes de responsabilidade e, por isso, ao foro
por prerrogativa de função, não se sujeitando ao regime da Lei de Improbidade, em
virtude da impossibilidade de um duplo sistema sancionatório.
Caso interessante, posterior ao entendimento da Reclamação nº2.138/DF, foi
o julgamento da Petição 3211 QO/DF88, de 13 de março de 2008, julgado em
questão de ordem, por maioria dos votos, vencido o ministro Marco Aurélio. Nessa

87

Reclamação. Usurpação da competência do supremo tribunal federal. Improbidade administrativa.
Crime de responsabilidade. Agentes políticos. I. Preliminares. Questões de ordem. 1.Improbidade
administrativa. Crimes de responsabilidade. Os atos de improbidade administrativa são tipificados
como crime de responsabilidade na Lei n° 1.079/1950, delito de caráter político-administrativo.
2.Distinção entre os regimes de responsabilização político-administrativa. O sistema constitucional
brasileiro distingue o regime de responsabilidade dos agentes políticos dos demais agentes
públicos. A Constituição não admite a concorrência entre dois regimes de responsabilidade políticoadministrativa para os agentes políticos: o previsto no art. 37, § 4º (regulado pela Lei n° 8.429/1992)
e o regime fixado no art. 102, I, “c”, (disciplinado pela Lei n° 1.079/1950). Se a competência para
processar e julgar a ação de improbidade (CF, art. 37, § 4º) pudesse abranger também atos
praticados pelos agentes políticos, submetidos a regime de responsabilidade especial, ter-se-ia uma
interpretação ab-rogante do disposto no art. 102, I, “c”, da Constituição. II.3.Regime especial.
Ministros de Estado. Os Ministros de Estado, por estarem regidos por normas especiais de
responsabilidade (CF, art. 102, I, “c”; Lei n° 1.079/1950), não se submetem ao modelo de
competência previsto no regime comum da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n° 8.429/1992).
II.4.Crimes de responsabilidade. Competência do Supremo Tribunal Federal. Compete
exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar os delitos político-administrativos,
na hipótese do art. 102, I, “c”, da Constituição. Somente o STF pode processar e julgar Ministro de
Estado no caso de crime de responsabilidade e, assim, eventualmente, determinar a perda do cargo
ou a suspensão de direitos políticos. II.5.Ação de improbidade administrativa. Ministro de Estado
que teve decretada a suspensão de seus direitos políticos pelo prazo de 8 anos e a perda da função
pública por sentença do Juízo da 14ª Vara da Justiça Federal -Seção Judiciária do Distrito Federal.
Incompetência dos juízos de primeira instância para processar e julgar ação civil de improbidade
administrativa ajuizada contra agente político que possui prerrogativa de foro perante o Supremo
Tribunal Federal, por crime de responsabilidade, conforme o art. 102, I, “c”, da Constituição.
88Questão de ordem. Ação civil pública. Ato de improbidade administrativa. Ministro do Supremo
Tribunal Federal. Impossibilidade. Competência da Corte para processar e julgar seus membros
apenas nas infrações penais comuns. 1. Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar ação de
improbidade contra seus membros. 2. Arquivamento da ação quanto ao Ministro da Suprema Corte
e remessa dos autos ao Juízo de 1º grau de jurisdição no tocante aos demais. (STF - Pet-QO: 3211
DF, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 13/03/2008, Tribunal Pleno, Data de
Publicação: DJe-117 DIVULG 26-06-2008 PUBLIC 27-06-2008 EMENT VOL-02325-01 PP-00061).
Disponível em: <https://stf.jusbrasil.com.br/ jurisprudencia/753825/questao-de-ordem-na-peticaopet-qo-3211-df?ref=juris-tabs>. Acesso em: 22 nov. 2017.
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ocasião, ficou sedimentado o entendimento pela competência do Supremo para
julgamento de seus próprios ministros em ação de improbidade administrativa. Nos
autos, o acusado era o ministro Gilmar Mendes, em virtude de atos cometidos
enquanto exercia cargo na Advocacia Geral da União.
Em 3 de junho de 2008, no AI 653882 AgR/SP89, por unanimidade, o
Supremo sedimentou que a competência para julgamento da ação civil pública por
improbidade administrativa é do juiz de primeiro grau, mesmo sendo o acusado
titular de mandato eletivo ainda no exercício de suas respectivas funções.

89

Recurso extraordinário - extemporaneidade - impugnação recursal prematura, deduzida em data
anterior à da publicação do acórdão consubstanciador do julgamento dos embargos infringentes,
sem posterior ratificação (CPC, art. 498, na redação dada pela Lei nº 10.352/2001) - alegada
impossibilidade de aplicação da Lei nº 8.429/1992, por magistrado de primeira instância, a agentes
políticos que dispõem de prerrogativa de foro em matéria penal - ausência de prequestionamento
explícito - traslado incompleto - conhecimento, pelo supremo tribunal federal, de ofício, da questão
constitucional - matéria que, por ser estranha à presente causa, não foi examinada na decisão
objeto do recurso extraordinário - invocação do princípio “jura novitcuria” em sede recursal
extraordinária - descabimento - ação civil por improbidade administrativa - competência de
magistrado de primeiro grau, quer se cuide de ocupante de cargo público, quer se trate de titular de
mandato eletivo ainda no exercício das respectivas funções - alegada violação aos preceitos
inscritos no art. 5º, incisos LIV e LV da carta política - ofensa indireta à constituição - contencioso de
mera legalidade - reexame de fatos e provas - impossibilidade - súmula 279/STF - recurso de
agravo improvido. - A intempestividade dos recursos tanto pode derivar de impugnações prematuras
(que se antecipam à publicação dos acórdãos) quanto decorrer de oposições tardias (que se
registram após o decurso dos prazos recursais). Em qualquer das duas situações - impugnação
prematura ou oposição tardia -, a consequência de ordem processual é uma só: o nãoconhecimento do recurso, por efeito de sua extemporânea interposição. - A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal tem advertido que a simples notícia do julgamento, além de não dar início
à fluência do prazo recursal, também não legitima a prematura interposição de recurso, por absoluta
falta de objeto. Precedentes. - A ausência de efetiva apreciação do litígio constitucional, por parte do
Tribunal de que emanou o acórdão impugnado, não autoriza - ante a falta de prequestionamento
explícito da controvérsia jurídica - a utilização do recurso extraordinário. - Sem que a parte
agravante promova a integral formação do instrumento, com a apresentação de todas as peças que
dele devem constar obrigatoriamente, torna-se inviável conhecer do recurso de agravo. - Não se
revela aplicável o princípio “jura novitcuria” ao julgamento do recurso extraordinário, sendo vedado,
ao Supremo Tribunal Federal, quando do exame do apelo extremo, apreciar questões que não
tenham sido analisadas, de modo expresso, na decisão recorrida. Precedentes. - Esta Suprema
Corte tem advertido que, tratando-se de ação civil por improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92),
mostra-se irrelevante, para efeito de definição da competência originária dos Tribunais, que se cuide
de ocupante de cargo público ou de titular de mandato eletivo ainda no exercício das respectivas
funções, pois a ação civil em questão deverá ser ajuizada perante magistrado de primeiro grau.
Precedentes. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente,
não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. - Não cabe recurso
extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar
matéria de caráter probatório. O recurso extraordinário não permite que se reexaminem, nele, em
face de seu estrito âmbito temático, questões de fato ou aspectos de índole probatória (RTJ 161/992
- RTJ 186/703). É que o pronunciamento do Tribunal “a quo” sobre matéria de fato reveste-se de
inteira soberania (RTJ 152/612 - RTJ 153/1019 - RTJ 158/693). Precedentes. (STF - AI: 653882 SP,
Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 03/06/2008, Segunda Turma, Data de
Publicação: DJe-152 DIVULG 14-08-2008 PUBLIC 15-08-2008 EMENT VOL-02328-08 PP-01558
RTJ VOL-00206-01 PP-00438 RT v. 97, n. 877, 2008, p. 121-132). Disponível em:
<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2505716>. Acesso em: 14 jul. 2017.
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A despeito da nítida oscilação jurisprudencial pretérita sobre o tema, o
entendimento de que agentes políticos podem responder como réus em ação de
improbidade, sendo observado o foro por prerrogativa de função, já foi o
entendimento na jurisprudência pátria e, em particular, no âmbito da Suprema Corte.
Como se percebe, a Suprema Corte, ao posicionar-se na tese da existência
na Constituição, de competências implícitas complementares, deixa claro que,
inobstante

a

declaração

de

inconstitucionalidade

do

preceito

normativo

infraconstitucional (Lei nº 10.628, de 2002), a prerrogativa de foro, em ações de
improbidade, pode, sim, ser sustentada na própria Carta Constitucional.
Foi seguindo orientação da Suprema Corte que a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça90 deu uma abrangência maior ao precedente do STF, e, após
alteração do posicionamento jurisprudencial até então prevalecente no âmbito do
STJ, decidiu pela submissão dos agentes políticos à Lei de Improbidade
Administrativa, estabelecendo privilégio de foro aos agentes políticos em ações de
improbidade, com base em construção amparada em julgado do STF, na relevância
do cargo de determinados sujeitos, no interesse público ao seu bom e independente
exercício e na idéia de competências implícitas complementares.
A partir desse precedente, o Superior Tribunal de Justiça passou a posicionarse no sentido de restabelecer o foro por prerrogativa de função nas ações de
improbidade administrativa, inclusive para autoridades que não integram o Poder
Judiciário.91
Na ocasião, o ministro Teori Zavascki, ao proferir voto92 na sessão de
julgamento do Pleno reconheceu a competência do Supremo Tribunal Federal para
processar e julgar a ação de improbidade contra deputado federal.
90Rcl

2.790/SC,
DJe
4.3.2010,
Ministro
Teori
Albino
Zavascki.
Disponível
em:
<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2240980>. Acesso em: 14 jul 2017.
91 STJ. Agrg no Ag 1.404.254/RJ, Rel. Ministro Gonçalves Benedito, Primeira Turma, julgado em
27.9.2011,
DJe
17.10.2011.
Disponível
em:
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia
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92 1. São duas as questões trazidas a debate no presente recurso, ambas a respeito da posição
jurídica dos agentes políticos em face da Lei 8.429/90, que trata das sanções por ato de
improbidade: (a) a da submissão ou não desses agentes ao duplo regime sancionatório (o da Lei
8.429/90 e o da Lei 1.079/50, que dispõe sobre crimes de responsabilidade) e (b) a da existência ou
não de prerrogativa de foro nas ações que visam a aplicar aquelas sanções. São questões distintas,
embora imbricadas entre si, que nessa dimensão não estão, no meu entender, inteiramente
resolvidas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Realmente, no julgamento conjunto da
ADI 2797 e da ADI 2860-0, no dia 15.09.2005 (Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 19.12.2006), o
Tribunal declarou a inconstitucionalidade dos §§ 1o e 2o do art. 84 do Código de Processo Penal –
CPP introduzido pela Lei 10.628/02, fixando, no que se referia à prerrogativa de foro, o
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entendimento assim exposto na ementa: “Ação de improbidade administrativa – Extensão da
competência especial por prerrogativa de função estabelecida para o processo penal condenatório
contra o mesmo dignitário (§ 2º do art. 84 do CPP, introduzido pela Lei 10.628⁄2002) – Declaração,
por lei, de competência originária não prevista na Constituição: inconstitucionalidade. 1. No plano
federal, as hipóteses de competência cível ou criminal dos tribunais da União são as previstas na
Constituição da República ou dela implicitamente decorrentes, salvo quando esta mesma remeta à
lei a sua fixação. 2. Essa exclusividade constitucional da fonte das competências dos tribunais
federais resulta, de logo, de ser a Justiça da União especial em relação à dos Estados, detentores
de toda a jurisdição residual. 3. Acresce que a competência originária dos Tribunais é, por definição,
derrogação da competência ordinária dos juízos de primeiro grau, do que decorre que, demarcada a
última pela Constituição, só a própria Constituição a pode excetuar. 4. Como mera explicitação de
competências originárias implícitas na Lei Fundamental, à disposição legal em causa seriam
oponíveis as razões já aventadas contra a pretensão de imposição por lei ordinária de uma dada
interpretação constitucional. 5. De outro lado, pretende a lei questionada equiparar a ação de
improbidade administrativa, de natureza civil (CF, art. 37, § 4º), à ação penal contra os mais altos
dignitários da República, para o fim de estabelecer competência originária do Supremo Tribunal, em
relação à qual a jurisprudência do Tribunal sempre estabeleceu nítida distinção entre as duas
espécies. 6. Quanto aos Tribunais locais, a Constituição Federal – salvo as hipóteses dos seus arts.
29, X, e 96, III – reservou explicitamente às Constituições dos Estados-membros a definição da
competência dos seus tribunais, o que afasta a possibilidade de ser ela alterada por lei federal
ordinária”. Todavia, em 13.06.2007, na Reclamação 2138, em que se questionava a competência de
juízo de primeira instância para ação de improbidade administrativa movida contra Ministro de
Estado, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente o pedido, mas sob a fundamento – adotado
por escassa maioria – da inviabilidade da submissão ao duplo regime sancionatório. Eis a ementa:
“RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CRIME DE RESPONSABILIDADE. AGENTES POLÍTICOS. I.
PRELIMINARES. QUESTÕES DE ORDEM. I.1. Questão de ordem quanto à manutenção da
competência da Corte que justificou, no primeiro momento do julgamento, o conhecimento da
reclamação, diante do fato novo da cessação do exercício da função pública pelo interessado.
Ministro de Estado que posteriormente assumiu cargo de Chefe de Missão Diplomática Permanente
do Brasil perante a Organização das Nações Unidas. Manutenção da prerrogativa de foro perante o
STF, conforme o art. 102, I, “c”, da Constituição. Questão de ordem rejeitada. I.2. Questão de ordem
quanto ao sobrestamento do julgamento até que seja possível realizá-lo em conjunto com outros
processos sobre o mesmo tema, com participação de todos os Ministros que integram o Tribunal,
tendo em vista a possibilidade de que o pronunciamento da Corte não reflita o entendimento de
seus atuais membros, dentre os quais quatro não têm direito a voto, pois seus antecessores já se
pronunciaram. Julgamento que já se estende por cinco anos. Celeridade processual. Existência de
outro processo com matéria idêntica na sequência da pauta de julgamentos do dia. Inutilidade do
sobrestamento. Questão de ordem rejeitada. II. MÉRITO. II.1. Improbidade administrativa. Crimes
de responsabilidade. Os atos de improbidade administrativa são tipificados como crime de
responsabilidade na Lei n° 1.079/1950, delito de caráter político-administrativo. II.2. Distinção entre
os regimes de responsabilização político- administrativa. O sistema constitucional brasileiro
distingue o regime de responsabilidade dos agentes políticos dos demais agentes públicos. A
Constituição não admite a concorrência entre dois regimes de responsabilidade políticoadministrativa para os agentes políticos: o previsto no art. 37, § 4o (regulado pela Lei n° 8.429/1992)
e o regime fixado no art. 102, I, “c”, (disciplinado pela Lei n° 1.079/1950). Se a competência para
processar e julgar a ação de improbidade (CF, art. 37, § 4o) pudesse abranger também atos
praticados pelos agentes políticos, submetidos a regime de responsabilidade especial, ter-se-ia uma
interpretação ab-rogante do disposto no art. 102, I, “c”, da Constituição. II.3. Regime especial.
Ministros de Estado. Os Ministros de Estado, por estarem regidos por normas especiais de
responsabilidade (CF, art. 102, I, “c”; Lei n° 1.079/1950), não se submetem ao modelo de
competência previsto no regime comum da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n° 8.429/1992).
II. 4. Crimes de responsabilidade. Competência do Supremo Tribunal Federal. Compete
exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar os delitos político-administrativos,
na hipótese do art. 102, I, “c”, da Constituição. Somente o STF pode processar e julgar Ministro de
Estado no caso de crime de responsabilidade e, assim, eventualmente, determinar a perda do cargo
ou a suspensão de direitos políticos. II.5.Ação de improbidade administrativa. Ministro de Estado
que teve decretada a suspensão de seus direitos políticos pelo prazo de 8 anos e a perda da função
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pública por sentença do Juízo da 14a Vara da Justiça Federal – Seção Judiciária do Distrito Federal.
Incompetência dos juízos de primeira instância para processar e julgar ação civil de improbidade
administrativa ajuizada contra agente político que possui prerrogativa de foro perante o Supremo
Tribunal Federal, por crime de responsabilidade, conforme o art. 102, I, “c”, da Constituição. III.
Reclamação julgada procedente” (Rcl 2138/DF, Pleno, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, j.
13/06/2007, DJe de 18/04/2008). Posteriormente, em 13.03.2008, ao apreciar a PET 3211, em que
se questionava a prerrogativa de foro em ação de improbidade movida contra Ministro do STF, o
Tribunal assentou orientação assim resumida na ementa: “Questão de ordem. Ação civil pública. Ato
de improbidade administrativa. Ministro do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Competência
da Corte para processar e julgar seus membros apenas nas infrações penais comuns. 1. Compete
ao Supremo Tribunal Federal julgar ação de improbidade contra seus membros. 2. Arquivamento da
ação quanto ao Ministro da Suprema Corte e remessa dos autos ao Juízo de 1o grau de jurisdição
no tocante aos demais” (Pet 3211 QO/DF, Pleno, Rel. p/ acórdão Min. Menezes Direito, j.
13/03/2008, DJe de 27/06/2008). Adotando essa linha de entendimento, no MS 31234 MC (DJe de
27.3.2012), em que se questionava a competência em ação de improbidade contra o Ministro de
Estado da Fazenda, o Ministro Luiz Fux, relator, deferiu medida liminar asseverando: “Não seria
coerente com a unidade normativa do texto constitucional, consoante já reconhecido nos
precedentes acima transcritos, que Ministro de Estado respondesse como réu em ação de
improbidade em trâmite no primeiro grau de jurisdição, à medida que o referido feito também pode
acarretar a perda da função pública. Dessume-se, portanto, que, a despeito da nítida oscilação
jurisprudencial pretérita sobre o tema, o entendimento de que agentes políticos podem responder
como réus em ação de improbidade, mas com observância da prerrogativa de foro, tem se
consolidado mais recentemente na jurisprudência pátria, e em particular, no âmbito desta Suprema
Corte (…)”. Um ponto comum pode ser identificado nos diversos fundamentos adotados nesses
últimos julgamentos, que, apesar da declaração de inconstitucionalidade reconhecida nas ADI 2797
e ADI 2860, acabaram por retirar do juízo de primeiro grau a competência para julgar as ações de
improbidade de que então se tratava: implícita ou explicitamente, neles ficou reconhecida e
procurou-se superar a perplexidade de submeter agentes políticos detentores dos cargos de maior
nível institucional e de responsabilidade política do País (Ministro de Estado e Ministro do Supremo
Tribunal Federal, que, em matéria penal, têm foro por prerrogativa de função, mesmo por crimes
que acarretam simples pena de multa pecuniária), à possibilidade de sofrerem sanção de perda do
cargo ou de suspensão de direitos políticos em processo de competência de juiz de primeiro grau,
além de estarem também sujeitos a medida cautelar de afastamento imediato do cargo, no curso do
processo (Lei 8.429/92, art. 20, parágrafo único). Ainda quando subordinada a aplicação da pena ao
trânsito em julgado, o processo nem sempre teria condições de ser apreciado pelos Tribunais
Superiores, cuja competência é restrita a hipóteses de ofensa à Constituição (STF) ou às leis
federais (STJ), sendo- lhes vedado o reexame dos fatos da causa. Aliás, a partir da vigência da LC
135/2010, que deu nova redação à LC 64/90, eventual condenação em ação de improbidade,
proferida por qualquer “órgão judicial colegiado”, mesmo de segundo grau, já acarreta a
consequência da inelegibilidade por oito anos (art. 1o, I, l). Ora, essa perplexidade seria ainda maior
em eventual ação de improbidade contra o Presidente da República e não deixaria de existir em
ações contra o Presidente do Senado, ou da Câmara dos Deputados, ou de parlamentar federal, ou
contra ministro de tribunal superior, ou governador de Estado, ou desembargador e, enfim, em
menor ou maior medida, contra outros detentores de cargos que, na esfera penal, ostentam
prerrogativa de foro. Daí a afirmação de que, em face das decisões tomadas na Reclamação 2138,
na PET 3211 QO/DF e no MS 31234-MC, não se pode considerar que o STF tenha posição
definitiva sobre as referidas questões relacionadas a ações de improbidade administrativa contra
agentes políticos. O exame desses precedentes evidencia essa afirmação. Veja-se. 2. Na
Reclamação 2.138, em que ficou afastada a competência do juízo de primeiro grau para ação de
improbidade contra Ministro de Estado, vingou, por escassa maioria, a tese da inviabilidade de
duplo regime sancionatório dos agentes políticos. Entendeu-se que “o sistema constitucional
brasileiro distingue o regime de responsabilidade dos agentes políticos dos demais agentes
públicos. A Constituição não admite a concorrência entre dois regimes de responsabilidade políticoadministrativa para os agentes políticos: o previsto no art. 37, § 4º (regulado pela Lei 8.429⁄1992), e
o regime fixado no art. 102, I, c (disciplinado pela Lei 1.079⁄1950). Se a competência para processar
e julgar a ação de improbidade (CF, art. 37, § 4º) pudesse abranger também atos praticados por
agentes políticos, submetidos a regime de responsabilidade especial, ter-se-ia uma interpretação
ab-rogante do disposto no art. 102, I, c, da Constituição”, razão pela qual “somente o STF pode
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processar e julgar Ministro de Estado no caso de crime de responsabilidade e, assim,
eventualmente, determinar a perda do cargo ou a suspensão de direitos políticos” (STF, Rcl. 2.138,
rel. p⁄ acórdão Min. Gilmar Mendes, DJ 10.04.2008). A corrente contrária – minoritária, porém
representativa – sustentou que a Constituição não impede – ao contrário, admite expressamente (no
§ 4º do art. 37) -, a duplicidade de regime (civil e penal) para os ilícitos de improbidade. Ademais,
nem todos os atos de improbidade previstos na Lei 8.429⁄92 estão tipificados como crimes de
responsabilidade pela Lei 1.079⁄50, razão pela qual o duplo regime somente se configuraria, se
proibido fosse, em relação às tipificações coincidentes, não quanto às demais. Mesmo para essa
corrente, todavia, a aplicação da Lei 8.429⁄92 deve ser mitigada em relação aos agentes políticos,
para os quais não seria admissível a imposição da sanção de perda do cargo ou de suspensão dos
direitos políticos, ao menos em juízo de primeiro grau ou antes do trânsito em julgado.
Relativamente a esses agentes, a referida Lei deveria, portanto, ser adotada, mas com ablação
dessas sanções. São ilustrativos dessa polêmica, além dos votos proferidos naquele precedente e
em outros julgados do STF, os que constam da ADI 2.860-0, Min. Sepúlveda Pertence, DJ
19.12.2006. Vê-se que, cada uma a seu modo, essas correntes de opinião buscaram superar a
situação de perplexidade, já referida, de submeter agentes políticos detentores dos mais
importantes cargos da organização estatal à possibilidade de sofrerem as sanções previstas na Lei
8.429/92, entre as quais a perda do cargo e a suspensão de direitos políticos, em processo de
competência de juiz de primeiro grau. Certamente por influência dessa preocupação comum, há,
nas duas correntes, a invocação cumulativa de elementos argumentativos de natureza
substancialmente diferente: fundamentos de natureza instrumental (regime de competência para
julgar a ação de improbidade ou o crime de responsabilidade) são trazidos para sustentar
conclusões de natureza material(duplicidade do regime jurídico do ilícito, sua tipificação e seus
agentes). Percebe-se, outrossim, que disposições normativas infraconstitucionais, especialmente as
da Lei 1.079⁄50, são reiteradamente invocadas como elementos de argumentação para interpretar o
sistema sancionador constitucional, invertendo, de certo modo, o sentido da hierarquia das normas,
que deve ser vertical, mas de cima para baixo, e não o contrário. 3. Relativamente à questão do
duplo regime sancionatório, é preciso enfatizar que, olhada sob o ângulo exclusivamente
constitucional e separados os elementos de argumentação segundo a sua natureza própria, é difícil
justificar a tese de que todos os agentes políticos sujeitos a crime de responsabilidade (nos termos
da Lei 1.079⁄50 ou do Decreto-lei 201⁄67) estão imunes, mesmo parcialmente, às sanções do art.
37, § 4º, da Constituição. É que, segundo essa norma constitucional, qualquer ato de improbidade
está sujeito às sanções nela estabelecidas, inclusive à da perda do cargo e à da suspensão de
direitos políticos. Ao legislador ordinário, a quem o dispositivo delegou competência apenas para
normatizar a “forma e gradação” dessas sanções, não é dado limitar o alcance do mandamento
constitucional. Somente a própria Constituição poderia fazê-lo e, salvo em relação a atos de
improbidade do Presidente da República adiante referidos, não se pode identificar no texto
constitucional qualquer limitação dessa natureza. Realmente, as normas constitucionais que
dispõem sobre crimes de responsabilidade podem ser divididas em dois grandes grupos: um que
trata exclusivamente de competência para o processo e julgamento de tais crimes, estabelecendo
foro por prerrogativa de função; e outro que dispõe sobre aspectos objetivos do crime, indicando
condutas típicas. Situado no primeiro grupo, o art. 52 estabelece que “compete privativamente ao
Senado Federal: I – processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de
responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e
da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles; II – processar e julgar os
Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do
Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da
União nos crimes de responsabilidade”. Nos termos do art. 96, III, compete privativamente “aos
Tribunais de Justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios, bem como os
membros do Ministério Público, nos crimes (…) de responsabilidade (…)”. Segundo o art. 102, I, c,
compete ao Supremo Tribunal Federal “processar e julgar, originariamente, (…) nos crimes de
responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do
Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente”. Nos
termos do art. 105, I, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente,
nos crimes de responsabilidade, “os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do
Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos
Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos
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Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem
perante tribunais”. E, nos termos do art. 108, I, aos Tribunais Regionais Federais compete processar
e julgar, originariamente, nos crimes de responsabilidade, “os juízes federais da área de sua
jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, (…) e os membros do Ministério
Público da União (…)”. Ora, não se pode identificar nessas normas do primeiro grupo – de natureza
exclusivamente instrumental – qualquer elemento que indique sua incompatibilidade material com o
regime do art. 37, § 4º, da Constituição. O que elas incitam é um problema de natureza processual,
concernente à necessidade de compatibilizar as normas sobre prerrogativa de foro com o processo
destinado à aplicação das sanções por improbidade administrativa, nomeadamente as que
importam a perda do cargo e a suspensão dos direitos políticos. O segundo grupo de normas
constitucionais é o das que indicam o elemento objetivo da conduta caracterizadora do crime de
responsabilidade. A teor do § 2º do art. 29-A, “constitui crime de responsabilidade do Prefeito
Municipal: I – efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo; II – não enviar o repasse
até o dia vinte de cada mês; ou III – enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na Lei
Orçamentária”. E, nos termos do § 3º do mesmo artigo, “constitui crime de responsabilidade do
Presidente da Câmara Municipal o desrespeito ao § 1º deste artigo”, segundo o qual “a Câmara
Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o
gasto com o subsídio de seus Vereadores”. No caput do art. 50 tipifica-se como “crime de
responsabilidade a ausência sem justificação adequada” de comparecimento de Ministro de Estado
ou de “quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República” quando
convocados pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, para “prestarem, pessoalmente,
informações sobre assunto previamente determinado”. Essas mesmas autoridades, a teor do § 2º
do mesmo art. 50, cometem crime de responsabilidade com “a recusa, ou o não atendimento, no
prazo de trinta dias, bem como a prestação de informações falsas”, em face de pedidos de
informações feitos pelas Mesas da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. No art. 85,
estabelece a Constituição que “são crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República
que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra: I – a existência da União; II – o
livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes
constitucionais das unidades da Federação; III – o exercício dos direitos políticos, individuais e
sociais; IV – a segurança interna do País; V – a probidade na administração; VI – a lei orçamentária;
VII – o cumprimento das leis e das decisões judiciais”. Segundo o § 6º do art. 100, “o Presidente do
Tribunal competente que, por ato comissivo ou omissivo, retardar ou tentar frustrar a liquidação
regular de precatório incorrerá em crime de responsabilidade”. E, finalmente, no § 1º do art. 167
está determinado, “sob pena de crime de responsabilidade”, que “nenhum investimento cuja
execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano
plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão (…)”.
Como se percebe, a única alusão à improbidade administrativa como crime de responsabilidade,
nesse conjunto normativo do segundo grupo, é a que consta do inciso V do art. 85, ao considerar
crime de responsabilidade os atos praticados pelo Presidente da República contra a “probidade na
administração”, dando ensejo a processo e julgamento perante o Senado Federal (art. 86). Somente
nesta restrita hipótese, consequentemente, é que se identifica, no âmbito material, uma
concorrência de regimes, o geral do art. 37, § 4º, e o especial dos arts. 85, V, e 86. Não se pode, é
certo, negar ao legislador ordinário a faculdade de dispor sobre aspectos materiais dos crimes de
responsabilidade, tipificando outras condutas além daquelas indicadas no texto constitucional. É
inegável que essa atribuição existe, especialmente em relação a condutas de autoridades que a
própria Constituição, sem tipificar, indicou como possíveis agentes daqueles crimes. Todavia, no
desempenho de seu mister, ao legislador ordinário cumpre observar os limites próprios da atividade
normativa infraconstitucional, que não o autoriza a afastar ou a restringir injustificadamente o
alcance de qualquer preceito constitucional. Por isso mesmo, não lhe será lícito, a pretexto de
tipificar crimes de responsabilidade, excluir os respectivos agentes das sanções decorrentes do
comando superior do art. 37, § 4º. 4. O que se conclui, em suma, é que, excetuada a hipótese de
atos de improbidade praticados pelo Presidente da República (submetidos, por força da própria
Constituição, a regime especial), não há norma constitucional alguma que imunize os agentes
políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, de qualquer das sanções por ato de improbidade
previstas no art. 37, § 4º. Seria igualmente incompatível com a Constituição eventual preceito
normativo infraconstitucional que impusesse imunidade dessa natureza. O que há, inegavelmente, é
uma situação de natureza estritamente processual, que nem por isso deixa de ser sumamente
importante, relacionada com a competência para o processo e julgamento das ações de
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improbidade, já que elas podem conduzir agentes políticos da mais alta expressão a sanções de
perda do cargo e à suspensão de direitos políticos. Essa é a real e mais delicada questão
institucional que subjaz à polêmica sobre atos de improbidade praticados por agentes políticos. Ora,
a solução constitucional para o problema, em nosso entender, está no reconhecimento, também
para as ações de improbidade, do foro por prerrogativa de função assegurado nas ações penais. 5.
Nesse contexto, deve ser prestigiada a orientação adotada pelo STF, ao declarar que “compete ao
Supremo Tribunal Federal julgar ação de improbidade contra seus membros” (QO na Pet 3.211-0,
relator para o acórdão o Min. Menezes Direito, DJ 27.06.2008). No particular, a decisão foi tomada
por ampla maioria, com apenas um voto vencido, do relator original, Min. Marco Aurélio.
Considerou-se, para tanto, que a prerrogativa de foro decorre diretamente do sistema de
competências estabelecido na Constituição, que não se compatibiliza com a possibilidade de juiz de
primeira instância processar e julgar causa promovida contra ministro do Supremo Tribunal Federal,
ainda mais se a procedência da ação puder acarretar a sanção de perda do cargo. Ilustra a posição
majoritária o voto então proferido pelo Min. Cezar Peluso: “…se, pelos mais graves ilícitos da ordem
jurídica, que são o crime e o crime de responsabilidade, Ministro do Supremo Tribunal Federal só
pode ser julgado pelos seus pares ou pelo Senado da República, seria absurdo ou o máximo do
contra- senso conceber que ordem jurídica permita que Ministro possa ser julgado por outro órgão
em ação diversa, mas entre cujas sanções esta também a perda do cargo. Isto seria a
desestruturação de todo o sistema que fundamenta a distribuição da competência, para julgamento
dos ilícitos mais graves atribuídos a Ministro da Suprema Corte, entre o Supremo Tribunal Federal e
o Senado da República”. Esse precedente, como se percebe, afirma a tese da existência, na
Constituição, de competências implícitas complementares, deixando claro que, inobstante a
declaração de inconstitucionalidade do preceito normativo infraconstitucional (Lei 10.628, de 2002),
a prerrogativa de foro, em ações de improbidade, pode, sim, ser sustentada na própria Carta
Constitucional. 6. Realmente, a Constituição assegura a certas autoridades a garantia de
responderem por crimes comuns e de responsabilidade perante foro especial. O Presidente da
República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, os Ministros do STF e o
Procurador-Geral da República respondem, em casos de crimes comuns, perante o Supremo
Tribunal Federal (CF, art. 102, I, b). Também perante esse Tribunal respondem, por crimes comuns
e de responsabilidade, os Ministros de Estado, os Comandantes das Forças Armadas, os membros
dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União (CF, art. 102, I, c). O Superior Tribunal
de Justiça, por sua vez, é o foro competente para as ações por crimes comuns propostas contra
Governadores de Estado e do Distrito Federal, e por crimes comuns e de responsabilidade contra
os membros dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais
do Trabalho e Eleitorais, de Tribunais de Contas Estaduais e Municipais e membros do Ministério
Público da União que oficiam perante tribunais (CF, art. 105, I, a). Perante os Tribunais de Justiça
respondem, por crimes comuns, os prefeitos municipais (CF, art. 29, X). Por princípio de simetria,
são os Tribunais de Justiça que processam e julgam, nos crimes comuns, os membros das
Assembleias Legislativas. E, embora não haja previsão constitucional específica nesse sentido, os
Tribunais Regionais Federais são considerados o foro competente para o julgamento de prefeitos e
deputados estaduais acusados de infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou
interesses da União ou de suas autarquias ou empresas públicas, previstas no art. 109, IV, da
CRFB. Estes e outros casos de prerrogativa de foro constituem uma garantia constitucional do
acusado, estabelecida em função da relevância do seu cargo. Conforme observou o Ministro Victor
Nunes Leal, em voto proferido no STF, “a jurisdição especial, como prerrogativa de certas funções
públicas, é, realmente, instituída, não no interesse pessoal do ocupante do cargo, mas no interesse
público do seu bom exercício, isto é, do seu exercício com o alto grau de independência que resulta
da certeza de que seus atos venham a ser julgados com plenas garantias e completa
imparcialidade. Presume o legislador que os tribunais de maior categoria tenham mais isenção para
julgar os ocupantes de determinadas funções públicas, por sua capacidade de resistir, seja a
eventual influência do próprio acusado, seja às influências que atuarem contra ele. A presumida
independência do tribunal de superior hierarquia é, pois, uma garantia bilateral, garantia contra e a
favor do acusado” (Recl. 473, rel. Min. Victor Nunes, j. 31.01.1962, DJ06.06.1962). Ora, a Lei de
Improbidade foi editada visando, fundamentalmente, à aplicação das sanções de natureza punitiva,
semelhantes às sanções penais, a saber: suspensão dos direitos políticos, a perda da função
pública, a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, a multa civil e a
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios. A perda de bens, a suspensão de direitos e a multa são penas que têm, do ponto de
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vista substancial, absoluta identidade com as decorrentes de ilícitos penais, conforme se pode ver
do art. 5º, XLVI, da Constituição. A suspensão dos direitos políticos é, por força da Constituição,
consequência natural da “condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus
efeitos” (art. 15, III). Também é efeito secundário da condenação criminal a perda “do produto do
crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato
criminoso” (CP, art. 91, II, b). A perda de “cargo, função pública ou mandato eletivo” é, igualmente,
efeito secundário da condenação criminal, nos casos previstos no art. 92, I, do Código Penal:
“quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes
praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública” e “quando
for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos”.
Embora as sanções aplicáveis aos atos de improbidade não tenham natureza penal, há profundos
laços de identidade entre as duas espécies, seja quanto à sua função (que é punitiva e com
finalidade pedagógica e intimidatória, visando a inibir novas infrações), seja quanto ao conteúdo.
Com efeito, não há qualquer diferença entre a perda da função pública ou a suspensão dos direitos
políticos ou a imposição de multa pecuniária, quando decorrente de ilícito penal e de ilícito
administrativo. Nos dois casos, as consequências práticas em relação ao condenado serão
absolutamente idênticas. A rigor, a única diferença se situa em plano puramente jurídico,
relacionado com efeitos da condenação em face de futuras infrações: a condenação criminal, ao
contrário da não criminal, produz as consequências próprias do antecedente e da perda da
primariedade, que podem redundar em futuro agravamento de penas ou, indiretamente, em
aplicação de pena privativa de liberdade (CP, arts. 59; 61, I; 63; 77, I; 83, I; 110; 155, § 2º; e 171, §
1º). Quanto ao mais, entretanto, não há diferença entre uma e outra. Somente a pena privativa de
liberdade é genuinamente criminal, por ser cabível unicamente em casos de infração penal. (…).
Assim, excetuada a pena privativa de liberdade, qualquer outra das sanções previstas no art. 5º,
XLVI, da CF pode ser cominada tanto a infrações penais, quanto a infrações administrativas, como
ocorreu na Lei 8.429/92. Até mesmo no plano processual se percebe a semelhança. O que a ação
de improbidade tem de inovador, em se tratando de um procedimento civil, é a fase procedimental
relacionada com a admissibilidade da demanda, prevista nos §§ 6º a 12 do art. 17 da Lei 8.429/92.
É visível, quanto ao ponto, a preocupação do legislador de adequar o processo civil à finalidade,
que não lhe é peculiar, de ser instrumento para imposição de penalidades ontologicamente
semelhantes às das infrações penais. À identidade material das penas veio juntar-se a identidade
formal dos mecanismos de sua aplicação. Foi no Código de Processo Penal, com efeito, que o
legislador civil se inspirou para formatar o novo instrumento: o procedimento da ação de
improbidade é em tudo semelhante ao que rege o processo e julgamento dos crimes de
responsabilidade dos funcionários públicos, previsto nos arts. 513 a 518 do CPP. Lá, como aqui, se
exige que a petição inicial (queixa ou denúncia) venha instruída com “documentos ou justificação
que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade” (“que façam presumir a
existência do delito”) ou com razões fundamentadas da “impossibilidade de apresentação de
qualquer dessas provas” (art. 17, § 6º, da Lei 8.429/92; art. 513 do CPP). Lá como aqui, estando a
inicial (queixa ou denúncia) “em devida forma”, o juiz ordenará a notificação do requerido (acusado)
para oferecer manifestação escrita, no prazo de quinze dias, que poderá vir acompanhada de
“documentos e justificações” (art. 17, § 7º, da Lei 8.429/92; arts. 514 e 515, parágrafo único, do
CPP). Recebida a manifestação, o juiz, “em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido
da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita”
(art. 17, § 8º, da Lei 8.429/92), da mesma forma como, na ação penal, “o juiz rejeitará a queixa ou
denúncia, em despacho fundamentado, se convencido, pela resposta do acusado ou do seu
defensor, da inexistência do crime ou da improcedência da ação” (CPP, art. 516). Nos dois casos,
recebida a petição inicial (denúncia ou queixa), o réu (acusado) será citado para promover a sua
defesa, assumindo o processo, daí em diante, o rito comum, civil ou penal (art. 17, § 9º, da Lei
8.429/92; arts. 517 e 518 do CPP). É justamente essa identidade substancial das penas que dá
suporte à doutrina da unidade da pretensão punitiva (ius puniendi) do Estado, cuja principal
consequência “é a aplicação de princípios comuns ao direito penal e ao direito administrativo
sancionador, reforçando-se, nesse passo, as garantias individuais” (OSÓRIO, Fábio Medina. Direito
administrativo sancionador, SP:RT, 2000, p. 102; ENTERRIA, Eduardo García de; FERNANDEZ,
Tomás-Ramon. Curso de direito administrativo, trad. Arnaldo Setti, SP:RT, 1991,p. 890). Realmente,
não parece lógico, do ponto de vista dos direitos fundamentais e dos postulados da dignidade da
pessoa humana, que se invista o acusado das mais amplas garantias até mesmo quando deva
responder por infração penal que produz simples pena de multa pecuniária e se lhe neguem
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garantias semelhantes quando a infração, conquanto administrativa, pode resultar em pena muito
mais severa, como a perda de função pública ou a suspensão de direitos políticos. Por isso, embora
não se possa traçar uma absoluta unidade de regime jurídico, não há dúvida que alguns princípios
são comuns a qualquer sistema sancionatório, seja nos ilícitos penais, seja nos administrativos,
entre eles o da legalidade, o da tipicidade, o da responsabilidade subjetiva, o do non bis in idem, o
da presunção de inocência e o da individualização da pena, aqui enfatizados pela importância que
têm para a adequada compreensão da Lei de Improbidade Administrativa. Essa compreensão se
deve adotar, segundo penso, em relação ao foro por prerrogativa de função. Se a Constituição tem
por importante essa prerrogativa, qualquer que seja a gravidade da infração ou a natureza da pena
aplicável em caso de condenação penal, não há como deixar de considerá-la ínsita ao sistema
punitivo da ação de improbidade, cujas consequências, relativamente ao acusado e ao cargo, são
ontologicamente semelhantes e eventualmente até mais gravosas. Ubieademratio, ibieadem legis
dispositio. Se há, por vontade expressa do Constituinte, prerrogativa de foro para infrações penais
que acarretam simples pena de multa pecuniária, não teria sentido negar tal garantia em relação às
ações de improbidade, que importam, além da multa pecuniária, também a perda da própria função
pública e a suspensão dos direitos políticos. 7. Contra esse entendimento, tem sido invocada e
preconizada a interpretação estritamente literal das normas constitucionais a respeito de
competência. Todavia, tal método interpretativo não é o mais adequado nesse domínio. Há
situações em que a interpretação ampliativa das regras de competência é uma imposição
incontornável do sistema. Conforme reconhecido em boa doutrina, “é admissível (…) uma
complementação de competências constitucionais através do manejo de instrumentos metódicos de
interpretação (sobretudo de interpretação sistemática ou teleológica)”, cuja adoção pode revelar
“duas hipóteses de competências implícitas complementares”: as “enquadráveis no programa
normativo- constitucional de uma competência explícita, e justificáveis porque não se trata tanto de
alargar competências mas de aprofundar competências”; e as “necessárias para preencher lacunas
constitucionais patentes através da leitura sistemática e analógica dos preceitos constitucionais”
(CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional, 5a ed., Coimbra: Almedina, 1992, p. 695). No
mesmo sentido, citando, inclusive, inúmeras hipóteses em que o STF adotou, para definir
competências, “interpretação extensiva ou compreensiva do texto constitucional”: MENDES, Gilmar
Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito
constitucional, SP: Saraiva, 2007, p. 906. Esse é o caminho que tem sido seguido pela
jurisprudência constitucional brasileira. Já se fez alusão às hipóteses de ação penal por crimes
federais praticados por parlamentares estaduais e por prefeitos, em que foram considerados
competentes os Tribunais Regionais Federais, ampliando-se, consequentemente, os limites de
competência estabelecidos no art. 108, I, a, da CF. Há outras situações que tornam inevitável a
interpretação ampliativa, inclusive no que diz respeito à competência civil. Assim, embora nada
disso esteja expresso na Constituição, considera-se que os Tribunais Regionais Federais são
competentes para processar e julgar os mandados de segurança impetrados por ente federal contra
ato de juiz de direito (STF, Pleno, RE 176.881-9, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 06.03.1998; STJ, 1ª T.,
RMS 18.300, rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ04.10.2004) e atribui-se ao STJ a competência para
dirimir conflitos entre turmas recursais e Tribunal de Justiça (STF, Pleno, CC 7106-1, rel. Min. Ilmar
Galvão, DJ08.11.2002; STF, Pleno, CC 7090-1, rel. Min. Celso de Mello, DJ 11.09.2002; STF,
Pleno, CC 7081-6, rel. Min. Sydney Sanches, DJ 27.09.2002; STJ, 3ª S., CC 44124, rel. Min. José
Arnaldo da Fonseca, DJ 24.11.2004; STJ, 2ª S., CC 41744, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ
06.04.2005). Na vigência da Constituição anterior, mas à base de princípios aplicáveis no atual
regime constitucional, considerou-se o Tribunal Federal de Recursos competente para processar e
julgar ação rescisória proposta por ente federal, muito embora o acórdão rescindendo fosse de
Tribunal de Justiça (STF, 1ª T., RE 106819-1, rel. Min. Sydney Sanches, DJ 10.04.1987; STF,
Pleno, CJ 6278-8, rel. Min. Décio Miranda, DJ 13.03.1981). Também no julgamento do Mandado de
Injunção 670-9, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 31⁄10⁄08, o STF atribuiu aos Tribunais Regionais
Federais e ao Superior Tribunal de Justiça competência para processar e julgar, originariamente,
dissídios relacionados com greves de servidores públicos federais. Portanto, mesmo em relação às
regras sobre competências jurisdicionais, os dispositivos da Constituição comportam interpretação
sistemática que permita preencher vazios e abarcar certas competências implícitas, mas
inafastáveis por imperativo do próprio regime constitucional. 8. Em suma, o que se afirma é que, sob
o ponto de vista constitucional justifica-se, com sobradas razões, a preservação de prerrogativa de
foro também para a ação de improbidade administrativa, entendimento que, além de fundado em
boadoutrina (v.g.: WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Competência para julgar ação de
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No sentido do voto do eminente ministro do STF Teori Zavascki e o
ensinamento da melhor doutrina93, não se intencionou subverter o sistema de
competências jurisdicionais, possibilitando, por exemplo, que um magistrado singular
decretasse a perda do mandato a um governador de Estado. De igual modo, não
pretendeu a Constituição Federal consagrar a abolição do princípio da hierarquia,
passando a admitir que um juiz de primeiro grau de jurisdição determinasse a perda
da função pública a um dos ministros do Supremo Tribunal Federal.
Todavia, conforme já ressaltado, ocorre que as decisões mais recentes
(sejam no STF ou STJ) afirmam, genericamente, inexistir foro por prerrogativa de
função para fins de improbidade.94,95
improbidade administrativa. Revista de Informação Legislativa, v. 35, n. 138, p. 215; TOJAL,
Sebastião Botto de Barros; CAETANO, Flávio Crocce. Competência e prerrogativa de foro em ação
civil de improbidade administrativa. In: BUENO, Cássio Scarpinella; PORTO FILHO, Pedro Paulo de
Rezende – coord. Improbidade administrativa: questões polêmicas e atuais, p. 399), recebeu o aval
do STF, no precedente citado (QO na Pet. 3.211-0, rel. p⁄ acórdão Min. Menezes Direito, DJ
27.06.2008). 9. Voto, por isso, no sentido de conhecer e dar provimento ao agravo regimental, para
reconhecer a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a ação de
improbidade contra o requerido Eliseu Lemos Padilha, deputado federal, determinando o
desmembramento do processo em relação aos demais demandados, para que, em relação a eles,
tenha prosseguimento no foro próprio. É o voto.” Agravo Regimental na Petição número 3240.
Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2250863>. Acesso em: 30
jul. 2017.
93 BUENO, Cássio Scarpinella; PORTO FILHO, Pedro Paulo de Rezende (Coord.). Improbidade
administrativa: questões polêmicas e atuais. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 363.
94 Ementa: ação civil pública. Improbidade administrativa. Foro por prerrogativa de função. 1. A ação
civil pública por ato de improbidade administrativa que tenha por réu parlamentar deve ser julgada
em Primeira Instância. 2. Declaração de inconstitucionalidade do art. 84, §2º, do CPP no julgamento
da ADI 2797. 3. Mantida a decisão monocrática que declinou da competência. 4. Agravo Regimental
a que se nega provimento. STF, Pet 3067 AgR, Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em
19/11/2014, acórdão divulgado em 18-02-2015, publicado em 19-02-2015. Disponível em:
< http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2186664>. Acesso em: 1 ago. 2017.
95 Improbidade administrativa. Agravo de instrumento. Intempestivo. Alegada nulidade na citação.
Matéria fático-probatória. Incidência da súmula 7/stj. Prerrogativa de foro. Inexistência. Ofensa ao
art. 535 do cpc não configurada. Agravo não provido. 1. Cuida-se, na origem, de Ação de
Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público contra o ora agravante, em razão do
suposto envolvimento em irregularidades na utilização de recursos federais - Convênio 450/2000 e
licitação Convite 005/2001. 2. O Tribunal a quo não conheceu, por intempestividade, do Agravo de
Instrumento no qual se insurgia o agravante contra a decisão do Juiz Federal Substituto da 2ª Vara
da Subseção Judiciária de Governador Valadares (MG), que recebeu a petição inicial da Ação Civil
Pública. 3. A Corte regional assim consignou na sua decisão: “Desse modo, o prazo inicial para a
interposição do agravo de instrumento teve início com a retirada dos autos do cartório pela
advogada do agravante, Vanea Lúcia de Lima, em 10/05/2012, inicialmente constituída nos autos.
Portanto, a interposição deste agravo de instrumento somente em 14/06/2012 mostra-se
intempestiva.” (fl.2069).4. Modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a
acolher a tese do recorrente, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é
inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ. 5. Esta Corte Especial
pacificou entendimento no sentido de que o foro por prerrogativa de função não se estende ao
processamento das Ações de Improbidade Administrativa. 6. Reafirmo que não se configura a
ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou
integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 7. Agravo Regimental
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Fato é que, em se tratando de competência na ação de improbidade
administrativa,

a

jurisprudência

dos Tribunais

Superiores

oscilou

entre

a

aplicabilidade ou não da prerrogativa de função de agentes públicos, como já
afirmado. No entanto, atualmente, o entendimento é de que compete ao juiz de
primeiro grau o julgamento dos processos de improbidade administrativa, em virtude
da natureza cível da ação de improbidade, mesmo daqueles que possuem
prerrogativa de função nas ações penais.
Vale ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, em
3 de maio de 2018, por restringir o alcance do foro por prerrogativa de função nas
ações penais. O tema foi levantado através de Questão de Ordem em um caso
emblemático, que se arrastava por dez anos entre diferentes tribunais.
O voto do ministro Luis Roberto Barroso, que prevaleceu, fixou e por maioria
dos votos ficou decidido que: (i) o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas
aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções
desempenhadas; e (ii) após o final da instrução processual, com a publicação do
despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para
processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público
vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o
motivo.96
Para os ministros Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, não deveria
prevalecer a tese de que a competência se vincula às funções desempenhadas.
Portanto, todos os crimes deveriam continuar na competência do tribunal e não do
juiz de primeira instância. Exemplo: para a corrente vencedora, um acidente de
trânsito praticado por um deputado federal que cause a morte de alguém deve ser
julgado pelo juiz de direito do local da infração. Para os dois votos divergentes, ele
deveria ser da competência do Supremo Tribunal Federal.
Diante do exposto, a mudança de entendimento do STF, ainda que possa
sofrer críticas por alguns ministros e estudiosos do Direito, é importante porque
mostra a disposição do STF em acabar com a impunidade reinante no País.
não provido. (STJ, AgRg no AREsp 553972/MG, DJe 03/02/2015). Disponível em:
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=553972&b=ACOR&p=true&l=10&i=2>.
Acesso em: 1 ago. 2017.
96 Número Único: 0002673-52.2015.1.00.0000 (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). Ação Cautelar AC
24.
Número
Único:
0002190-96.2003.0.01.0000,
17/06/2003.
Disponível
em:
<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2135352>. Acesso em: 1 ago. 2017.
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De qualquer forma, a mudança de entendimento apenas é aplicada nos
processos de cunho penal, não sendo aplicada nos de improbidade administrativa,
tendo em vista a natureza cível e a posição consolidada na jurisprudência da não
aplicabilidade da prerrogativa de função nesses casos.
Comprovando essa conclusão, na sessão do dia 10 de maio do presente ano,
o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, na (PET) 324097, por maioria dos
votos dos ministros, que a Corte não tem competência para processar e julgar ação
de improbidade administrativa contra agente político. Tal decisão é de suma
importância, diante da última alteração de entendimento sobre o foro por
prerrogativa de função no processo de n º 0002673-52.2015.1.00.0000, julgado no
mesmo mês na Corte.
Para os ministros do STF, o foro por prerrogativa de função previsto na
Constituição Federal em relação às infrações penais comuns não é extensível às
ações de improbidade administrativa, que têm natureza cível, sendo julgadas pelo
juiz de primeiro grau.
O plenário negou provimento ao agravo regimental interposto contra a
decisão do relator originário, ministro Ayres Britto, atualmente aposentado, na qual
foi determinada a baixa para a primeira instância de ação de improbidade
administrativa contra o então deputado federal Eliseu Padilha, por atos praticados no
exercício do cargo de ministro de Estado.
O debate sobre o tema estava suspenso desde 2014, quando o ministro Teori
Zavascki votou no sentido de dar provimento ao agravo para reconhecer a
competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a ação de
improbidade, conforme já mencionado, já que entendia o falecido ministro que,
embora não tenha natureza penal, a ação de improbidade administrativa tem
característica de ação criminal.
O julgamento foi retomado pelo ministro Luís Roberto Barroso, que divergiu
do relator. O ministro citou decisões do Supremo sobre o tema que tiveram como
fundamento, especialmente, entendimento firmado pelo Plenário no julgamento da
ADI 2797, quando foi declarada a inconstitucionalidade da Lei nº 10.628/2002, que
97Decisão:

O Tribunal, por maioria, negou provimento ao agravo regimental, vencido o Ministro Teori
Zavascki (Relator). Redigirá o acórdão o Ministro Roberto Barroso. Ausente, justificadamente, o
Ministro Celso de Mello. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 10.5.2018.
Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe. asp?incidente=2250863>. Acesso em: 30
jul. 2017.
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equiparava a ação por improbidade administrativa, de natureza cível, à ação penal e
estendia aos casos daquela espécie de ação o foro por prerrogativa de função.
Para o ministro,
não há qualquer impedimento à concorrência de esferas de
responsabilização distintas. A tentativa de imunizar os agentes políticos das
sanções da improbidade administrativa a pretexto de que essas seriam
absorvidas pelo crime de responsabilidade não tem fundamento
constitucional.98

Dessa forma, os agentes políticos, com exceção do Presidente da República,
encontram-se sujeitos a um duplo regime sancionatório e se submetem tanto à
responsabilização civil pelos atos de improbidade quanto à responsabilização
político-administrativa por crimes de responsabilidade.
Como já mencionado, por ter a ação de improbidade administrativa natureza
cível, não há que se falar na aplicabilidade do foro de prerrogativa de função previsto
nas ações penais, conforme entendido pelo Supremo Tribunal Federal. Além disso,
a fixação de competência da Justiça de Primeiro Grau para julgar ações de
improbidade

constitui

fórmula

republicana

e

está

atenta

às

capacidades

institucionais dos diferentes graus de jurisdição para a instrução processual, como
muito bem ressaltou o ministro Barroso no julgamento da (PET) 3240.
Isso porque o agente público não merece privilégio no tratamento, mas
proteção institucional, podendo ser criado pelo Legislativo um foro centralizado para
julgamento das ações de improbidade administrativa, como sugestão do mesmo
ministro, estando correta tal aposta.

3 PRESCRIÇÃO

3.1 Conceito e princípio da segurança jurídica

Passada a análise da competência, primeiro elemento a ser verificado em
uma ação de improbidade administrativa, torna-se necessária a abordagem da
prescrição. Explica-se: urge pela própria questão da economia processual e a
inviabilidade da provocação do Judiciário em vão, que o titular da ação de
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BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Notícias STF.Brasília, 10 de maio de 2018. Disponível
em:<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=378073>. Acesso em: 14
maio 2018.
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improbidade (em regra o Ministério Público) abrace a idéia de verificação prévia da
prescrição dos atos de improbidade antes até da distribuição da ação de
improbidade administrativa.
É bem verdade que essa idéia de verificação da prescrição antes do ingresso
da ação competente deve ser adotada por todos aqueles que possuem a
legitimidade para ajuizamento da ação de improbidade administrativa, ou seja, o
Ministério Público e a pessoa jurídica lesada, conforme dispõe o art. 17 da Lei nº
8.429/92.99
Resta esclarecer que no caso de o Ministério Público não intervir no processo
como parte, atuará de forma obrigatória como fiscal da lei, sob pena de nulidade, de
acordo com o §4º do art. 17 da referida lei.100
No caso de a ação ser proposta pelo Ministério Público, a pessoa jurídica
interessada deverá ser chamada, tendo a faculdade de ficar em silêncio, ou atuar ao
lado do parquet. Aliás, esse fenômeno é conceituado como a despolarização do
processo. Ou seja, a possibilidade de determinados atores migrarem de um pólo
para outro com atuação conjunta ou solidária, em posições típicas de outro pólo.101
Em suma: não obstante quem seja o legitimado ativo da ação de improbidade
administrativa, é fundamental que antes da distribuição da ação o titular verifique a
existência do instituto da prescrição, sob pena de movimentação desnecessária do
Judiciário e, por isso, a abordagem estratégica da prescrição faz-se necessária
antes de outros pontos da Lei de Improbidade.
A verificação prévia de uma possível ocorrência da prescrição não é hábito
praticado por legitimados ativos de uma ação. Ainda assim, o presente tema é, após
a competência, a matéria mais controvertida dentro de uma ação de improbidade
administrativa.
No ano de 2017, a Lei de Improbidade Administrativa completou 25 anos,
sendo muito bem aceita pela sociedade, mas também criticada em relação às

99NEVES,

Daniel Amorim Assumpção; OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Manual
de improbidade administrativa: direito material e processual. 5. ed. São Paulo: Método, 2017. p.
243.
100 Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela
pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.
[...]
§ 4º O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente, como
fiscal da lei, sob pena de nulidade.
101NEVES, Daniel Amorim Assumpção; OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Op. cit., p. 200.
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brechas que possui e pontos sensíveis no que tange a esse segmento do direito
administrativo sancionador. Um deles, com certeza, é a prescrição nas ações de
improbidade.
Para adentrar o tema, necessário comentar sobre o princípio da segurança
jurídica. Esse princípio está diretamente ligado ao direito administrativo sancionador
e à questão da retroatividade da lei. Como no direito penal, no direito administrativo
sancionador a retroatividade da lei só é admitida em benefício ao réu.102Dito isso,
conceitua-se a prescrição como o instituto que fulmina a possibilidade de o Estado
perseguir o direito material, ou seja, a perda da possibilidade de formulação de
pretensões, tendo em vista a inatividade do interessado. É desse conceito geral de
prescrição, que se adequa ao direito administrativo sancionador, que também
decorre o princípio da segurança jurídica. Aliás, esse princípio é o verdadeiro
norteador e limitador do instituto da prescrição. É através da segurança jurídica que
retiramos a essência da prescrição, limitando o prolongamento no tempo das
pretensões materiais, impedindo o fator surpresa.
A perpetuação da hipótese de incidência a qualquer época da pretensão da
busca pelo direito material sem uma limitação no tempo gera, sem dúvida, a
insegurança aliada à sensação de um Estado não democrático de direito. Como em
qualquer situação, deve haver um limite de incidência do direito e na formulação de
pretensões, por isso, a necessidade da prescrição e, antes disso, da própria questão
da limitação da aplicabilidade da lei, pelo instituto da irretroatividade ou não da
norma.

3.2 Irretroatividade da lei

Antes de adentrarmos no tema da prescrição na ação de improbidade
administrativa propriamente dito, vale ressaltar que a aplicabilidade da Lei nº
8.429/92 apenas pode recair sobre agentes públicos e particulares, estes em
concurso com os primeiros, obviamente, a partir da vigência da lei.
Assim, torna-se relevante a afirmação anterior, vez que não é possível ter a
Lei de Improbidade Administrativa coercibilidade e aplicabilidade para fatos
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FIGUEIREDO, Marcelo. Improbidade administrativa: temas atuais e controvertidos. 6. ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2009. p. 54.
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ocorridos antes de sua vigência, mesmo que após a publicação da lei, conforme
disposto no art. 24 da Lei nº 8.429/92 de 2 de junho de 1992.103 Aliás, esse é o
posicionamento de diversos tribunais do país, inclusive do Superior Tribunal de
Justiça.104
Da mesma forma, cumpre ressaltar que apenas os bens adquiridos a partir
dos fatos tidos como ímprobos se acham sujeitos à Lei de Improbidade
Administrativa. Esse também é o posicionamento no que tange ao disposto no art.
16, §1º da LIA, sobre o sequestro de bens.105

3.3 Da prescrição na ação de improbidade administrativa

O instituto da prescrição está intimamente ligado ao princípio da segurança
jurídica, como já ressaltado, uma vez que a passagem do tempo está ligada ao
ganho ou à extinção do direito e sua pretensão.
A prescrição limita uma cobrança de dívida, que poderia se perpetuar pelo
tempo, bem como retém e impede a aplicação de uma pena que já ultrapassou seu
prazo. No direito administrativo sancionador não é diferente, como a exemplo do art.
23 da Lei nº 8.429/92.106
Com exceção das ações de ressarcimento, todas as sanções da Lei de
Improbidade Administrativa são fulminadas pela prescrição, tanto no caso do agente
103Art.

24. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ação Civil Pública. Ministério Público. Legitimidade. Ressarcimento do dano ao erário. Sequestro
de bem adquirido antes do ato ilícito. Impossibilidade. (...) A lei nº 8.429/92, que tem caráter geral,
não pode ser aplicada retroativamente para alcançar bens antes de sua vigência, e a
indisponibilidade de bens só pode atingir os bens adquiridos após o ato tido como criminoso.
Recurso parcialmente provido. [STJ, REsp 196932SP, Relator: Ministro Garcia Vieira, Data de
Julgamento 18/03/1999, T1- PRIMEIRA TURMA, data de publicação: DJ 10/05/1999]. Disponível
em:
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=
196932&b=ACOR&p=true&l=10&i=12>. Acesso em: 1 ago. 2017.
105 Art. 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério
Público ou à procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a decretação do
sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao
patrimônio público.
§ 1º O pedido de sequestro será processado de acordo com o disposto nos arts. 822 e 825 do Código
de Processo Civil. *Leia-se: Novo Código de Processo Civil.
106 Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:
I – até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de
confiança;
II – dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com
demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.
III – até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final
pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1º desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.019, de
2014)
104
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público, como do particular em concurso com o primeiro. Aliás, esse é o
entendimento doutrinário.107
Consignado que a prescrição na Lei de Improbidade Administrativa tem
previsão no art. 23, vale ressaltar a previsão também na Constituição Federal do
instituto, em seu art. 37, §5º108, que se torna de suma importância diante da
segurança jurídica que se impõe nas relações jurídicas.
Como já mencionado, todas as sanções oriundas da Lei de Improbidade
Administrativa são passíveis de serem atingidas pelo instituto da prescrição, exceto
as ações de ressarcimento. Chega-se, então, no ponto de quando seria o termo a
quo para a contagem da prescrição, já que é sedimentado que o art. 23 da Lei
nº8.429/92 estabelece regras diferentes para cada caso.

3.4 Termo a quo das situações funcionais transitórias

Como já citado, o legislador diferenciou os prazos prescricionais conforme a
natureza das funções públicas previstas na Lei nº8.429/92, em seu art. 23.Determina
o inciso I o prazo para situações funcionais temporárias. Como se sabe, mandatos
são exercidos por prazo determinado, fixados em lei. Já em cargos em comissão e
função de confiança, ainda que desempenhados por prazo certo, os servidores
dependem da autoridade competente, que pode afastar o servidor a qualquer
momento do cargo.
Assim, para situações tidas como transitórias, o prazo determinado pelo
legislador da prescrição ocorre em cinco anos, com o termo a quo a partir do término
do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de confiança. 109 Ou seja, é
um fato administrativo de finalização da função do servidor. A contagem do prazo
prescricional nesse caso respeita o disposto no art. 132 do Código Civil, ou seja,

107

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Improbidade administrativa: prescrição e outros prazos
extintivos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 125.
108Art. 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)
[...]
§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor
ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.
109 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. cit., p. 130.
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excluindo o dia do começo e incluindo o dia do final, norma no mesmo sentido do
art. 224 do NCPC.110
Todavia, entende a doutrina já mencionada que é irrelevante que o dia
seguinte (início) constitua dia útil ou não útil. De qualquer forma, o prazo começará
por ele, não incidindo o determinado no art. 224, §3º do NCPC, segundo o qual o
prazo se inicia em dia útil.
A não aplicabilidade do mencionado na lei processual explica-se pelo fato de
o instituto da prescrição se tratar de direito substantivo. Além disso, tratando-se de
prescrição em ação de improbidade, nada mais lógico que se perseguir
imediatamente o direito punitivo, até pelo silêncio da norma material.
Dessa forma, no que tange ao ato de improbidade, se a exoneração do cargo
em comissão ocorre em 6 de setembro, a contagem da prescrição se inicia em 7 de
setembro, feriado nacional. No mesmo sentido, se o ato de exoneração ocorre em
25 de junho e é publicado no dia seguinte (dia 26 de junho), com eficácia a partir de
1º de julho, fato é que do dia 25 de junho a 30 de junho o servidor ainda estará nas
suas funções. E, dessa forma, o prazo prescricional se iniciará no dia 1º de julho, dia
seguinte ao término das funções do servidor.

3.4.1 Mandatos sucessivos e outros casos: contagem do prazo prescricional

A Lei de Improbidade Administrativa descreveu a contagem do prazo
prescricional daquele agente que exerce apenas um mandato. A questão polêmica
gira em torno do servidor que assume um segundo mandato ou outros sucessivos.
Se no caso, por exemplo, o agente público comete o ato de improbidade
administrativa no segundo ano do primeiro mandato, um primeiro entendimento
sustenta que o prazo prescricional tem início ao fim do mandato em que o ato de
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Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e
incluindo o dia do vencimento.
§ 1º Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte,
se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora
normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.
§ 2º Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da
informação no Diário da Justiça eletrônico.
§ 3º A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.
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improbidade foi cometido. Assim, nesse exemplo, o prazo prescricional começaria no
fim do primeiro mandato e início do segundo.111
Um segundo entendimento avalia que o termo a quo de contagem seria do fim
do segundo mandato sucessivo. No caso de ser um deputado estadual e
considerando que o ato de improbidade ocorreu no segundo ano do primeiro
mandato, o início do prazo prescricional ocorreria seis anos após o cometimento do
ato de improbidade.112
Ainda que possa parecer que essa última corrente seja a menos coerente,
haja vista o ato de improbidade ter ocorrido ainda no primeiro mandato, é a mais
acertada. Isso porque o legitimado ativo da ação de improbidade teria mais tempo
hábil para salvaguardar o direito. Da mesma forma, tal entendimento é o mais
adequado, pois evitaria a indevida interferência do titular do mandato no que tange à
possibilidade de transcorrer o prazo prescricional.
Além disso, entendeu o Superior Tribunal de Justiça que a reeleição, ainda
que não prorrogue o mandato, importa em continuidade da gestão administrativa. Ou
seja, o vínculo com a Administração Pública, em caso de reeleição, não se desfaz
com o fim do primeiro mandato. Dessa forma, entende o Tribunal que o prazo
prescricional deve ser contado com o fim do segundo mandato.113
111

DECOMAIN, Pedro Roberto. Improbidade administrativa. São Paulo: Dialética, 2007. p. 308.
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Improbidade administrativa: prescrição e outros prazos
extintivos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 145.
113 Processual civil. Administrativo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Art. 142 da Lei n.
8.112/91. Falta de prequestionamento. Art. 23 da Lei n. 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa
– LIA). Prazo prescricional. Ex-prefeito. Reeleição. Termo a quo. Término do segundo mandato.
Moralidade administrativa: parâmetro de conduta do administrador e requisito de validade do ato
administrativo. Hermenêutica. Método teleológico. Proteção dessa moralidade administrativa.
Método histórico. Aprovação da LIA antes da emenda constitucional n. 16/97, que possibilitou o
segundo mandato. Art. 23, I, da LIA. Início da contagem do prazo prescricional associado ao término
de vínculo temporário. A reeleição, embora não prorrogue simplesmente o mandato, importa em
fator de continuidade da gestão administrativa, estabilização da estrutura estatal e previsão de
programas de execução duradoura. Responsabilidade do administrador perante o titular da res
pública por todos os atos diaticados durante os oito anos de administração, independente da data
de sua realização. Ressarcimento ao erário. Imprescritibilidade. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa parte, provido (Art. 557, § 1º-A, CPC). 1. O colegiado de origem não tratou da
questão relativa à alegada violação ao art. 142 da Lei n. 8.112/91 e, apesar disso, a parte
interessada não aviou embargos de declaração. Assim, ausente o indispensável
prequestionamento, aplica-se o teor das Súmulas 282 e 356 da Corte Suprema, por analogia. 2. O
postulado constitucional da moralidade administrativa é princípio basilar da atividade administrativa
e decorre, diretamente, do almejado combate à corrupção e à impunidade no setor público. Em
razão disso, exerce dupla função: parâmetro de conduta do administrador e requisito de validade do
ato administrativo. 3. Interpretação da Lei n. 8.429/92. Método teleológico. Verifica-se claramente
que a mens legis é proteger a moralidade administrativa e todos seus consectários por meio de
ações contra o enriquecimento ilícito de agentes públicos em detrimento do erário e em atentado
aos princípios da administração pública. Nesse sentido deve ser lido o art. 23, que trata dos prazos
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Ressalta-se que a solução acima apresentada requer que o mandato ou
investidura no cargo seja sucessivo. Em sentido contrário, o servidor que comete o
ato de improbidade no segundo ano de mandato, por exemplo, e fica sem mandato
na legislatura seguinte, vindo a ocorrer a reeleição apenas na próxima, a contagem
do prazo prescricional ocorrerá ao fim do primeiro mandato.
Destaca-se que, para a contagem do prazo prescricional a partir do fim do
segundo mandato, deve haver pertinência funcional entre os cargos assumidos. A
título de exemplificação, se um senador comete ato de improbidade durante este
mandato e, posteriormente, elege-se como governador estadual, o prazo
prescricional inicia-se do fim do mandato como senador. Isso porque, como já
mencionado, deve haver harmonia entre os cargos exercidos de forma sucessiva e,
nesse caso, uma função integra a esfera federal e a outra estadual. Tal
entendimento é o mais acertado, haja vista a incompatibilidade nas funções.
Assim, em caso de cometimento de ato de improbidade no primeiro mandato
e diante de ausência de pertinência funcional entre mandatos sucessivos, a solução
prescricionais. 4. Método histórico de interpretação. A LIA, promulgada antes da Emenda
Constitucional n. 16, de 4 de junho de 1997, que deu nova redação ao § 5º do art. 14, da
Constituição Federal, considerou como termo inicial da prescrição exatamente o final de mandato.
No entanto, a EC n. 16/97 possibilitou a reeleição dos Chefes do Poder Executivo em todas as
esferas administrativas, com o expresso objetivo de constituir corpos administrativos estáveis e
cumprir metas governamentais de médio prazo, para o amadurecimento do processo democrático.
5. A Lei de Improbidade associa, no art. 23, I, o início da contagem do prazo prescricional ao
término de vínculo temporário, entre os quais, o exercício de mandato eletivo. De acordo com a
justificativa da PEC de que resultou a Emenda n. 16/97, a reeleição, embora não prorrogue
simplesmente o mandato, importa em fator de continuidade da gestão administrativa. Portanto, o
vínculo com a Administração, sob ponto de vista material, em caso de reeleição, não se desfaz no
dia 31 de dezembro do último ano do primeiro mandato para se refazer no dia 1º de janeiro do ano
inicial do segundo mandato. Em razão disso, o prazo prescricional deve ser contado a partir do fim
do segundo mandato. 6. O administrador, além de detentor do dever de consecução do interesse
público, guiado pela moralidade – e por ela limitado –, é o responsável, perante o povo, pelos atos
que, em sua gestão, em um ou dois mandatos, extrapolem tais parâmetros. 7. A estabilidade da
estrutura administrativa e a previsão de programas de execução duradoura possibilitam, com a
reeleição, a satisfação, de forma mais concisa e eficiente, do interesse público. No entanto, o bem
público é de titularidade do povo, a quem o administrador deve prestar contas. E se, por dois
mandatos seguidos, pôde usufruir de uma estrutura mais bem planejada e de programas de
governo mais consistentes, colhendo frutos ao longo dos dois mandatos – principalmente, no
decorrer do segundo, quando os resultados concretos realmente aparecem – deve responder
inexoravelmente perante o titular da res pública por todos os atos praticados durante os oito anos de
administração, independente da data de sua realização. 8. No que concerne à ação civil pública em
que se busca a condenação por dano ao erário e o respectivo ressarcimento, esta Corte considera
que tal pretensão é imprescritível, com base no que dispõe o artigo 37, § 5º, da Constituição da
República. Precedentes de ambas as Turmas da Primeira Seção 9. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa parte, provido. (STJ - REsp: 1107833 SP 2008/0279470-1, Relator: Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/09/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data
de
Publicação:
-->DJe
18/09/2009)Disponível
em:
<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/6045481/recurso-especial-resp-1107833-sp-20080279470-1?ref=juris-tabs>. Acesso em: 10 dez. 2017.
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fornecida é a contagem do prazo prescricional a partir do fim do primeiro mandato.
Essa solução também é aplicada no caso de desincompatibilização, em que a lei
exige o afastamento do titular do mandato por determinado período para concorrer a
um novo. Aplica-se também no caso de o agente exercer um mandato, cometer um
ato de improbidade e, posteriormente, assumir um cargo em comissão.
Em sentido semelhante, aplica-se o mesmo entendimento abordado no
parágrafo anterior no caso de cometimento de um ato de improbidade durante um
mandato de deputado estadual, por exemplo e, com o seu término, o antigo agente
reassume um cargo efetivo. Como já informado, diante da ausência de pertinência
funcional entre os cargos (mandato e cargo efetivo), a prescrição quinquenal iniciará
a partir do fim do mandato. Aplica-se o mesmo entendimento nos casos de exercício
de um mandato anterior com cometimento de um ato de improbidade nesse período
e, posteriormente, o exercício de emprego público, serviço temporário, exercício de
cargo em entidade administrativa ou em outras entidades privadas.

3.4.2 Cargos em comissão e função de confiança em caso de sucessão e outros
casos: contagem do prazo prescricional
Até o presente momento, verificaram-se hipóteses de exercício anterior de
mandato com cometimento de ato de improbidade e posterior exercício de outra
função. A partir de agora, vislumbram-se casos de exercício de cargos em comissão
sucessivos e outros casos.
Como já mencionado, se um ocupante de cargo em comissão ou um servidor
em função de confiança pratica ato de improbidade, o prazo é de cinco anos para a
prescrição, conforme o art. 23, I, da Lei nº 8.429/92, ou seja, o mesmo artigo
aplicado para o exercício de mandato.
No caso de cargos em comissão sucessivos, duas soluções são
apresentadas: a primeira diz que o prazo prescricional se inicia na data em que o
agente tiver deixado o cargo no âmbito do qual o ato haja sido praticado, mesmo
que assumindo outro cargo em comissão igual.114 Em sentido contrário está a
corrente perfilhada pelo Superior Tribunal de Justiça. Para o entendimento desse
Tribunal, no caso do agente que se mantém em cargo comissionado por períodos
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DECOMAIN, Pedro Roberto. Improbidade administrativa. São Paulo: Dialética, 2007. p. 310.
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sucessivos, o termo a quo da prescrição relativa a ato de improbidade administrativa
é o momento do término do último exercício, quando da extinção do vínculo com a
Administração.115
Entretanto, deve-se ter parcimônia em generalizar todos os casos de
sucessão em cargos de comissão. Isso porque o elemento essencial e que deve ser
devidamente observado é a pertinência funcional entre os cargos, sendo verificada a
conexão das funções, a hierarquia e a probabilidade de influência.
Dessa forma, havendo compatibilidade entre os cargos exercidos, o prazo
prescricional contar-se-á a partir do término do exercício do último cargo. Caso o
segundo cargo em comissão não tenha compatibilidade ou elo com o antecedente,
se o ato de improbidade foi praticado pelo agente no primeiro cargo é do término
deste exercício que se contará o prazo de prescrição.
No caso de cargo em comissão ocupado por servidor de carreira, sendo
exonerado do cargo de confiança e retornado ao cargo efetivo, existe uma pequena
diferença da hipótese do parágrafo anterior. Explica-se: o cargo de comissão tem
como característica a destinação para direção, chefia e assessoramento, sendo
diferente do cargo efetivo. Assim, produzida a conduta de improbidade quando o
agente estava investido em cargo em comissão e retornando ao cargo efetivo, o
prazo será de cinco anos e a contagem será a partir do término do exercício do
cargo em comissão. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu de forma
contrária.

Entendeu

em

certa

oportunidade

que,

exercendo

o

agente

cumulativamente o cargo efetivo e o de comissão, deve-se contar segundo as regras
do cargo efetivo paro o prazo prescricional, por razão de o cargo efetivo demonstrar
verdadeiro vínculo entre o agente e a Administração Pública.116Diferentemente do
115

Administrativo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Prescrição. Termo a quo. Agente
que permanece em cargo comissionado por períodos sucessivos. 1. A Lei 8.429/92, art. 23, I,
condicionou a fluência do prazo prescricional ao “término do exercício de mandato, de cargo em
comissão ou de função de confiança”. 2. Na hipótese em que o agente se mantém em cargo
comissionado por períodos sucessivos, o termo a quo da prescrição relativa a ato de improbidade
administrativa é o momento do término do último exercício, quando da extinção do vínculo com a
Administração. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1179085 SC 2010/0020836-7,
Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 23/03/2010, T2 - SEGUNDA TURMA,
Data
de
Publicação:
DJe
08/04/2010)
Disponível
em:
<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/9113251/recurso-especial-resp-1179085-sc-20100020836-7?ref=juris-tabs>. Acesso em: 10 dez. 2017.
116Processual civil. Administrativo. Improbidade. Prescrição. Lei n. 8.429/92, art. 23, I e II. Cargo
efetivo. Cargo em comissão ou função comissionada. Exercício concomitante ou não. Prevalência
do vínculo efetivo, em detrimento do temporário, para contagem do prazo prescricional. Recurso
especial provido. 1. Duas situações são bem definidas no tocante à contagem do prazo prescricional
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pregado pelo Superior Tribunal de Justiça, a melhor alternativa para a solução da
celeuma está na verificação do nexo de causalidade. Ou seja, deve-se verificar em
qual cargo se originou a conduta ilícita.
Outro exemplo, ainda que incomum, está na hipótese de cumulação entre o
cargo efetivo e o de confiança. Nesse caso, da mesma forma, deve-se verificar em
qual momento foi praticado o ato ilícito de improbidade. Sendo no cargo em
comissão, aplica-se o prazo prescricional previsto no art. 23, I, da LIA. Todavia, se
for dentro do cargo efetivo, aplica-se o art. 23, II, da mesma lei.
Situação semelhante, aplica-se também o art. 23, I, da Lei de Improbidade,
nos casos em que o titular de cargo em comissão, que não era anteriormente
servidor de carreira e aprovado em concurso público, toma posse em cargo efetivo,
sendo exonerado do cargo em comissão .Nesse caso, sendo o ato de improbidade
cometido enquanto o agente estava em cargo em comissão, é a partir dessa
exoneração que o prazo prescricional deve ser contado.
Por fim, sabe-se que existem várias hipóteses possíveis, ventiladas até pela
doutrina, sobre a questão do termo a quo do prazo prescricional nos cargos em
comissão, confiança e possíveis sucessões. No entanto, limita-se a mencionar os
casos anteriores, pois nos demais a solução plausível a ser verificada é o nexo
causal existente entre o ato de improbidade e o momento em que foi praticado o ato
para ajuizamento de ação de improbidade administrativa: se o ato ímprobo for imputado a agente
público no exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança, o prazo
prescricional é de cinco anos, com termo a quo no primeiro dia após a cessação do vínculo; em
outro passo, sendo o agente público detentor de cargo efetivo ou emprego, havendo previsão para
falta disciplinar punível com demissão, o prazo prescricional é o determinado na lei específica.
Inteligência do art. 23 da Lei n. 8.429/92. 2. Não cuida a Lei de Improbidade, no entanto, da
hipótese de o mesmo agente praticar ato ímprobo no exercício cumulativo de cargo efetivo e de
cargo comissionado. 3. Por meio de interpretação teleológica da norma, verifica-se que a
individualização do lapso prescricional é associada à natureza do vínculo jurídico mantido pelo
agente público com o sujeito passivo em potencial. Doutrina. 4. Partindo dessa premissa, o art. 23, I,
associa o início da contagem do prazo prescricional ao término de vínculo temporário. Ao mesmo
tempo, o art. 23, II, no caso de vínculo definitivo – como o exercício de cargo de provimento efetivo
ou emprego –, não considera, para fins de aferição do prazo prescricional, o exercício de funções
intermédias – como as comissionadas – desempenhadas pelo agente, sendo determinante apenas
o exercício de cargo efetivo. 5. Portanto, exercendo cumulativamente cargo efetivo e cargo
comissionado, ao tempo do ato reputado ímprobo, há de prevalecer o primeiro, para fins de
contagem prescricional, pelo simples fato de o vínculo entre agente e Administração pública não
cessar com a exoneração do cargo em comissão, por ser temporário. 6. Recurso especial provido,
para reformar o acórdão do Tribunal de origem em que se julgaram os embargos infringentes (fl.
617) e restabelecer o acórdão que decidiu as apelações (fl. 497). (STJ - REsp: 1060529 MG
2008/0112461-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento:
08/09/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: -->DJe 18/09/2009) Disponível em:
<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/6045471/recurso-especial-resp-1060529-mg-20080112461-8>. Acesso em: 10 dez. 2017.
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para se verificarem qual cargo se encontrava o agente, iniciando-se a partir deste a
contagem prescricional.

3.5 Situação funcional permanente

A prescrição para aqueles que ocupam cargos públicos de provimento efetivo
ou empregos públicos é aquela determinada nas leis específicas para punição de
faltas disciplinares apenadas com a demissão a bem de serviço público, conforme
previsto no inciso II do art. 23 já mencionado.
Surge uma problemática no que tange a saber o prazo da prescrição para os
ocupantes de emprego. Isso porque não existe lei específica com previsão de faltas
disciplinares passíveis de demissão. No que tange aos servidores públicos, estes
possuem estatuto próprio. Todavia, para os empregados públicos regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) há um silêncio da norma.
Assim, em homenagem ao princípio da simetria e para igualar pessoas que
estão na mesma posição perante o Estado, a sugestão para preenchimento da
lacuna, na melhor visão, é a aplicação do art. 23, II, da Lei de Improbidade
Administrativa, e adotando o mesmo critério legal dos servidores estatutários da
pessoa política a que se vincula o empregado público.117
No que tange à ação de ressarcimento, cumpre consignar mais uma vez a
ideia da imprescritibilidade. Entretanto, tendo em vista toda a idéia de segurança
jurídica já pregada aqui, deve-se questionar essa idéia da não prescrição. Isso
porque a violação da segurança jurídica pela imprescritibilidade não é a solução
para as práticas de ato de improbidade. A solução se encontra na criação de um
amplo prazo prescricional para hipótese de dano ao erário, não se aceitando a total
imprescritibilidade, até porque a questão de imprescritibilidade é quase que uma
pena perpétua ao violador da Lei de Improbidade Administrativa.
Claro que a Lei de Improbidade visa à proteção principalmente do patrimônio
público, pertencente a toda coletividade. Entretanto, não podemos conviver com a
ideia de que aquele, por exemplo, que comete um crime punível pelo Código Penal
esteja coberto pelo manto da prescrição, muitas vezes com condutas consideradas
piores, e aquele que viola a Lei de Improbidade Administrativa, no que tange ao
117
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dano ao erário, esteja condenado eternamente à possibilidade ou não de uma
condenação.
Aliás, a questão sobre a incidência ou não da prescrição nas ações de
ressarcimento ao erário em virtude de ato de improbidade foi discutida no Supremo
Tribunal Federal, que reconheceu a presença de repercussão geral a respeito da
imprescritibilidade do dano contra o erário.118
Outro ponto de controvérsia que merece destaque gira em torno da contagem
do prazo prescricional em processos com vários réus em situação diferenciada, com
ou sem concurso de pessoas, ou seja, nos casos de réus com vínculo político ou
com ligação funcional com a Administração Pública.

Neste caso, há divisão na

doutrina. Uma parte entende que a prescrição deve ser aplicada coletivamente. Isto
é, o termo a quo para a contagem do prazo inicia-se na data em que o último réu
deixou o cargo. A explicação fornecida para esse entendimento é de que o réu que
possui relações com a Administração Pública poderia modificar ou influir na
investigação dos fatos.
Ora, não nos parece a melhor corrente. Isso porque é muito forçado dizer que
pode existir uma influência na investigação dos fatos, diante da relação de um réu
com a Administração Pública. Ainda que tal hipótese possa sugerir uma situação
como essa, vale ressaltar que punições poderiam surgir diante desse caso.
Trabalhar com hipóteses não resulta necessariamente na escolha da melhor via
para se atingir a verdadeira justiça. E, por isso, essa corrente não merece prosperar.
A outra corrente confirma o entendimento da contagem do termo a quo da
prescrição de forma individual119, de acordo com a situação de cada réu, ressalvada
118

Administrativo. Recurso extraordinário. Ação civil pública. Ato de improbidade administrativa.
Pretensão de ressarcimento ao erário. Prescritibilidade (art. 37, § 5º, da Constituição Federal).
Repercussão geral configurada. 1. Possui repercussão geral a controvérsia relativa à
prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, em face de agentes públicos, em
decorrência de suposto ato de improbidade administrativa. 2. Repercussão geral reconhecida. (RE
852475 RG, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, 27-05-2016 RE 852475 RG, Rel. Ministro TEORI
ZAVASCKI,
DJe
25/05/2016.)
Disponível
em:
<http://portal.stf.jus.br/processos
/detalhe.asp?incidente=4670950>. Acesso em: 1 ago. 2017.
119 Administrativo e processual civil. Improbidade. Co-réus. Prescrição. Contagem individual. 1.
Hipótese em que foi proposta Ação Civil Pública por improbidade administrativa contra diversos
réus, tendo sido declarada a prescrição qüinqüenal para a cominação de sanções a um deles,
considerando como termo inicial o término do seu cargo comissionado, ressalvada a sua
manutenção na lide para fins de ressarcimento ao Erário. 2. Ausência de violação do art. 23, I, da
Lei 8.429/1992, o qual não dá guarida à tese recursal, no sentido de que a prescrição deve ser
aplicada coletivamente, a partir da saída do último réu do seu cargo. 3. O prazo prescricional deve
ser contado individualmente, de acordo com as condições de cada réu, haja vista o disposto no
comando legal e a própria natureza subjetiva da pretensão sancionatória e do instituto em tela. 4.
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a questão de ressarcimento ao erário. Essa é a melhor hipótese.Justifica-se ser a
melhor corrente até como alusão ao princípio da individualização da pena previsto
no direito penal e também aplicado ao direito administrativo sancionador. Como se
sabe, diversas ações de improbidade administrativa são formuladas sem o nexo
causal e sem a individualização dos atos, ocasionando a inépcia da inicial.Por isso a
necessidade desde cedo, ainda mais no que tange à prescrição, de considerar cada
caso de forma singular, já que com o instituto fulmina-se a possibilidade da
pretensão pelo Estado de busca pelo direito material.
Considera-se essa afirmativa, ainda que estejamos diante de um ato de
improbidade administrativa, interesse de resolução da sociedade em geral, mas
ainda assim limitado ao princípio da individualização da pena, mutatis mutandis,
aplicável ao direito administrativo sancionador.
Por fim, outro ponto de controvérsia está na possibilidade de aplicação de leis
especiais, como a Lei de Improbidade Administrativa, em situações por ela
abordadas. Mais precisamente, da possibilidade de aplicabilidade da LIA e do
estatuto dos servidores públicos no que tange à prescrição. Nesses casos, em
virtude até do princípio da especialidade, que determina que uma norma especial
prevalece sobre uma geral, entende-se pela aplicabilidade da lei especial ou
específica.120
Observa-se que, diferentemente do que prevê a LIA, com o termo a quo
contado em regra da saída do réu de seu cargo, a Lei Orgânica do Ministério Público
Federal prevê a prescrição dos fatos em quatro anos, contados do dia em que a falta
é cometida, sendo a norma taxativa e não comportando entendimento diverso.
Conclui-se que, talvez, a prescrição seja um dos temas mais controvertidos
da Lei de Improbidade Administrativa, pois além da questão de início da contagem
do prazo, ainda teremos a discussão da prescritibilidade ou não nas ações de
ressarcimento ao erário. Esse ponto, inclusive, é tema de repercussão geral, já

Recurso Especial não provido. (STJ- REsp 1088247 PR 2008/0204822-2, Relator> Ministro
HERMAN BENJAMIN, data de julgamento: 19/03/2009, T2-SEGUNDA TURMA, data de publicação:
20/04/2009.) Disponível em: <https://stj.jusbrasil.com.br/ jurisprudencia/4028115/recurso-especialresp-1088247-pr-2008-0204822-2?ref=juris-tabs>. Acesso em: 12 dez. 2017.
120Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:
[...]
II – dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com
demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.
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destacado anteriormente. Atualmente, o RE 85.2474 está concluso ao relator,
ministro Alexandre de Moraes.

3.6 Imprescritibilidade do dano ao erário

Consignou-se anteriormente que a regra geral é que as pretensões são
sujeitas à prescrição. É cediço que a prolongação no tempo das pretensões agride a
estabilidade das relações jurídicas, ocasionando risco interminável para os
indivíduos. Como toda regra muitas vezes comporta exceção, neste caso não
poderia ser diferente. Em caso de hipóteses geradoras de grandes conturbações
jurídicas e sociais, a exceção deve ser aplicada, como no presente tópico.
Todavia, para isso, o legislador necessita apontar claramente as exceções,
retratando a verdadeira garantia constitucional, porque são imperecíveis as
pretensões condenatórias deduzidas contra condutas que ofendem o direito à
igualdade e a paz social. A imprescritibilidade é, de fato, uma verdadeira garantia
constitucional.

3.6.1 Fonte constitucional

A Constituição prevê a imprescritibilidade com caráter penal e, o que importa
no presente caso, com fisionomia civil-administrativa, em seu art. 37, §5º, da
CRFB.121Verifica-se que o artigo constitucional possui dois comandos, ou seja, que o
conteúdo da norma possui duplicidade normativa. A primeira ordem é dirigida ao
legislador, para que este estabeleça prazo de prescrição para pretensões punitivas
dedutíveis contra agentes públicos, em razão da prática de atos que causem
prejuízo ao erário, sendo que se sabe que a regra geral é da prescritibilidade.
A segunda ordem também é imposta ao legislador e determina que não se
fixe prazo de prescrição relativamente à pretensão de ressarcimento de prejuízos
causados ao erário pelo agente. Aliás, essa dupla interpretação da norma é
essencial para que se analise seu conteúdo corretamente, já que toda
imprescritibilidade deve ser observada com maior precaução.
121

Art. 37, § 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer
agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de
ressarcimento.
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3.6.2 Da controvérsia sobre a imprescritibilidade

Ainda que alguns tenham como opinião que o mandamento constitucional
abordado possa ser equivocado, fato é que o constituinte visou proteger por prazo
indeterminado o patrimônio público representado por seu erário, impedindo o
transcurso do tempo e a eventual inércia de autoridades na perseguição do direito.
Assim, mesmo que existam críticas à orientação do constituinte, os
doutrinadores em geral afirmam que o art. 37, §5º, da CRFB de fato registra hipótese
de

imprescritibilidade.122Entretanto,

a

doutrina

minoritária

entende

que

a

imprescritibilidade ofende o direito de ampla defesa e o princípio da segurança
jurídica.123 Talvez a solução esteja no meio do caminho entre as duas doutrinas. Isso
porque, de fato, a imprescritibilidade não fornece segurança jurídica, ainda que
estejamos tratando de um dano ao erário, sendo esse assunto de suma importância
para a sociedade.
Assim, a solução poderia ser a legislação apresentar prazos plausíveis para a
propositura de ação com cunho de dano ao erário. Diante disso, não há mais espaço
para os titulares da ação de ressarcimento ao erário justificarem a perda de um
prazo por ausência de tempo hábil. Um prazo mais extenso para esse tipo de ação
seria o ideal dentro da perspectiva de um estado democrático de direito.
No que tange ao entendimento dos Tribunais Superiores, o Supremo Tribunal
Federal124 e o Superior Tribunal de Justiça já sedimentaram posições sobre a
imprescritibilidade nas ações de dano ao erário. Aliás, o próprio STJ entendeu que a
ação de ressarcimento de prejuízos ao erário é imprescritível, mesmo se cumulada
122

FIGUEIREDO, Marcelo. Probidade administrativa. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 238.
FERREIRA, Sérgio de Andréa. Comentários à Constituição. 3. v. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1991. p. 234.
124 Direito constitucional e Processual Civil. Recurso extraordinário. Repercussão geral presumida.
Ação de ressarcimento de dano ao erário. Imprescritibilidade. Art. 37, § 5º, da CF. Recurso
extraordinário a que se nega seguimento. 1. A repercussão geral é presumida quando o recurso
versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal ou quando impugnar
decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF
).2. Imprescritibilidade da ação de ressarcimento de dano ao erário (MS 26.210, Pleno, Relator o
Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 10.10.08).3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Processo
civil. Recurso especial. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Pedido de ressarcimento ao
erário. Imprescritibilidade. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.”4. Recurso
extraordinário a que se nega seguimento. (STF, MS26.210, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, em
4.9.2008). Disponível em: < http://portal.stf.jus.br/ processos/detalhe.asp?incidente=2430142>.
Acesso em: 1 ago. 2017.
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com a ação de improbidade administrativa, sendo o voto principal do ministro Luiz
Fux, quando pertencia à referida corte.125

4 MEDIDAS CAUTELARES NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA:
UM PARALELO COM O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
4.1 Conceito e requisitos

Após a abordagem sobre competência e prescrição, temas de profunda
divergência, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, trataremos das medidas
cautelares na improbidade administrativa, diante da natural indagação a respeito dos
reflexos do Novo Código de Processo Civil de 2015 sobre o processo cautelar na
seara das ações de improbidade administrativa.
Sabe-se que a cautelar sofreu grande transformação com a vigência do
NCPC/15. O novo código disciplinou a característica de ser a cautelar um incidente
processual, ou seja, com a possibilidade de menção na própria petição inicial do
processo principal, durante o curso do processo por simples petição ou até em sede
recursal.126
Outra grande novidade está na ausência de previsão de cautelares típicas,
restando tão-somente o poder geral de cautela.127 Tal informação é importante,
tendo em vista a comparação realizada entre as cautelares típicas arroladas no
CPC/73, com as previstas na Lei nº8.429/92 e com a ausência de disposição no
NCPC.128
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Processual civil. Ação civil pública. Ato de improbidade. Ação prescrita quanto aos pedidos
condenatórios (art. 23, II, da Lei n.º8.429/92). Prosseguimento da demanda quanto ao pleito
ressarcitório. Imprescritibilidade.1. O ressarcimento do dano ao erário, posto imprescritível, deve ser
tutelado quando veiculada referida pretensão na inicial da demanda, nos próprios autos da ação de
improbidade administrativa ainda que considerado prescrito o pedido relativo às demais sanções
previstas na Lei de Improbidade. (...) (STJ, REsp 1.089.492/RO, Rel. Min. Luiz Fux, em 18.11.2010).
Disponível
em:
<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/17553277/
recurso-especial-resp1089492-ro-2008-0197713-9?ref=juris-tabs>. Acesso em: 15 dez. 2017
126 FLEXA, Alexandre; LÉPORE, Paulo. Manual do advogado cível: teoria e prática. 2. ed. Salvador:
Jus Podivm, 2018. p. 89.
127 Enunciado do Fórum Permanente dos Processualistas Civis 31: O poder geral de cautela está
mantido no CPC.FLEXA, Alexandre; LÉPORE, Paulo. Loc. cit.
128NEVES, Daniel Amorim Assumpção; OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Manual de
improbidade administrativa: direito material e processual. 5. ed. São Paulo: Método, 2017. p. 257258.
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Ainda que se afirme que as cautelares de sequestro e arresto não sejam
típicas, é bem verdade que elas continuam dispostas no art. 301 do NCPC.129
Assim, embora possamos considerar o dispositivo desnecessário, haja vista sua
obviedade,

continua-se

a

conceituar

o

arresto

como

cautelar

de

bens

indeterminados, garantindo futura execução de pagar quantia certa, e o sequestro
como cautelar para bens determinados, garantindo futura execução de entrega de
coisa.
De fato, a doutrina divide-se quanto à questão do art. 301 do NCPC. Para
uma corrente, esse artigo não tem correspondência com o Código de Processo Civil
de 73.130 Para outra vertente, há correspondência com o art. 273, § 3º, do
CPC/1973.131 E, para uma terceira corrente, existe correspondência com os artigos
referentes ao Livro III (Do processo cautelar), Capítulo I (Arts. 798 e 799), Capítulo II
– Seção I – Do Arresto – Seção II – Do Sequestro – Seção VIII – Do Arrolamento de
Bens – Seção X – Dos Protestos, Notificações e Interpelações.132
É cediço que o Novo Código de Processo Civil não prevê cautelares típicas.
Assim, parece mais correto o posicionamento de que o art. 301 do NCPC não possui
correspondência com o Código de Processo Civil de 73.
Vale consignar, a título de distinção também, a possibilidade de termos a
tutela de urgência comum na ação de improbidade administrativa. Aliás, tanto a
tutela antecipada de urgência como a cautelar possuem como pedra de toque
requisitos semelhantes, quais sejam o periculum in mora e o fumus boni iuris. No
presente caso, não há necessidade de se realizar distinção entre a tutela de
urgência e a cautelar. Cabe tão somente salientar os requisitos comuns aos
institutos e a possibilidade de eles integrarem a ação de improbidade administrativa.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já confirmou entendimento de
cabimento da tutela antecipada inaudita altera pars, exceto nos casos de

129Art.

301 - A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro,
arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea
para asseguração do direito.
130 DIDIER JUNIOR, Fredie; PEIXOTO, Ravi. Novo Código de Processo Civil: anotado com
dispositivos normativos e enunciados. 4. ed. Salvador: Jus Podivm, 2017. p. 300.
131 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual do Direito Processual Civil. 9. ed. Salvador: Jus
Podivm, 2017. p. 256.
132 BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo: Saraiva,
2017. p. 266.
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aplicabilidade de multa civil, perda da função pública e suspensão dos direitos
políticos.133
Tal entendimento é o mais acertado, pois evita a antecipação de sanções de
natureza grave previstas na própria lei, capazes de prejudicar um réu que ao fim
possa ser julgado probo.
Diante da previsão do art. 1.046, §2º134, e do art. 1.072135do NCPC, não existe
mudança no manejo das três medidas cautelares expressamente previstas pela Lei
nº 8.429/92, havendo inclusive jurisprudência sólida sobre a matéria no Superior
Tribunal de Justiça, sendo o melhor posicionamento, em homenagem ao princípio da
segurança jurídica.136
Deve-se ressaltar o papel salutar de uma cautelar na busca da efetividade do
processo. Nessa seara é que se destaca a importância da abordagem do tema,
principalmente com o advento do Novo CPC. Por isso, na visão de José Carlos
Barbosa Moreira, cinco postulados devem ser considerados, sendo eles: o processo
deve dispor de instrumentos de tutela adequados a todos os direitos; esses
133

Direito administrativo. Concessão de liminar inaudita altera parte em ação de improbidade
administrativa. Em ação de improbidade administrativa, é possível a concessão de liminar “inaudita
altera parte” a fim de obstar o recebimento pelo demandado de novas verbas do poder público e de
benefícios fiscais e creditícios. Isso porque, ressalvadas as medidas de natureza exclusivamente
sancionatória - por exemplo, a multa civil, a perda da função pública e a suspensão dos direitos
políticos -, pode o magistrado, a qualquer tempo, com fundamento no poder geral de cautela, adotar
a tutela necessária para fazer cessar ou extirpar a atividade nociva, a teor do que disciplinam os
arts. 461, § 5º, e 804 do CPC, 11 da Lei 7.347/1985 e 21 da mesma lei combinado com os arts. 83 e
84 do CDC. Assim, embora o art. 17, § 7º, da LIA estabeleça como regra a prévia notificação do
acusado para se manifestar sobre a ação de improbidade, pode o magistrado, excepcionalmente,
conceder medida liminar sempre que verificar que a observância daquele procedimento legal poderá
tornar ineficaz a tutela de urgência pretendida. Precedentes citados: EDcl no Ag 1.179.873-PR,
Segunda Turma, DJe12/3/2010 e REsp 880.427-MG, Primeira Turma, DJe 4/12/2008. (REsp
1.385.582-RS, Rel. Herman Benjamin, julgado em 1º/10/2013- Informativo 531.) Disponível em:
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=1385582&b=ACOR&p=true&l=10&i=4>. Acesso
em: 1 ago. 2017.
134Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos
processos pendentes, ficando revogada a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
[...]
§ 2º Permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis,
aos quais se aplicará supletivamente este Código.
135Art. 1.072. Revogam-se: (Vigência)
I – o art. 22 do Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937;
II – os arts. 227, caput, 229, 230, 456, 1.482, 1.483 e 1.768 a 1.773 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 (Código Civil);
III – os arts. 2º, 3º, 4º, 6º, 7º, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950;
IV – os arts. 13 a 18, 26 a 29 e 38 da Lei no 8.038, de 28 de maio de 1990;
V – os arts. 16 a 18 da Lei nº 5.478, de 25 de julho de 1968; e
VI – o art. 98, § 4º, da Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011.
136 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade administrativa. 9. ed. São Paulo:
Saraiva, 2017. p. 1071.
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instrumentos devem ser praticamente utilizáveis, inclusive quando indeterminado ou
indeterminável o círculo dos eventuais sujeitos; deve-se assegurar condições
propícias à exata e completa reconstituição dos fatos relevantes, permitindo que o
convencimento do julgador corresponda, tanto quanto possível, à realidade; o
resultado do processo há de ser tal que assegure ao vitorioso o gozo pleno da
específica utilidade a que faz jus segundo o ordenamento; tal resultado deve ser
alcançado com o mínimo de dispêndio de tempo e energias.137
Dessa forma, a cautelar proporciona a eficácia prática da sentença,
ameaçada pela eventual demora na entrega da jurisdição (periculum in mora), e
possibilitando que o processo alcance todas as vertentes para os quais foi
concebido, sejam jurídicas ou sociais.138
Assim, o principal objetivo deste trabalho é avaliar as cautelares na ação de
improbidade administrativa com as controvérsias existentes. A Lei nº8.429/1992
prevê expressamente três espécies de medidas cautelares: a indisponibilidade de
bens no art. 7º, o sequestro previsto no art. 16 e o afastamento temporário de cargo,
emprego ou função previsto no art. 20, parágrafo único.
Antes de observar cada cautelar própria da ação de improbidade
administrativa urge mencionar os requisitos de toda e qualquer cautelar, seja ela
típica (Lei nº 8.429/92) ou atípica, sendo tais requisitos: o fumus boni iuris e o
periculum in mora, como já mencionado.
Emerson Garcia até ressalta que a maioria da doutrina trabalha tais requisitos
no campo das condições da ação cautelar.139 No entanto, Ovídio Batista da Silva,
diversamente, afirma que a “fumaça do bom direito” e o “risco da demora” compõem
“o mérito da ação cautelar”.140Galeno Lacerda, adotando a postura original, situa o
periculum in mora no campo das condições da ação cautelar (interesse de agir) e o
fumus boni iuris no campo do mérito, ainda que afaste a possibilidade da ação
rescisória com vistas à desconstituição da respectiva sentença.141

137

MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de Direito Processual: terceira série. São Paulo:
Saraiva, 1984. p. 27.
138 LACERDA, Galeno. Comentários ao Código de Processo Civil. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense,
2006. p. 170.
139 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade administrativa. 9. ed. São Paulo:
Saraiva, 2017. p. 1073.
140 SILVA, Ovídio Araújo Batista da. apudGARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Loc. cit.
141 LACERDA, Galeno. apud GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Loc. cit.
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Sabe-se que o requisito preliminar (fumus boni iuris) está tratado no art. 305
do NCPC de 2015.142 Tal artigo exige análise judicial a partir de critérios de mera
probabilidade, em cognição não exauriente, verificando-se a plausibilidade do direito
pleiteado pelo autor a partir dos elementos disponíveis no momento.
Quanto ao periculum in mora, previstos no mesmo art. 305 do NCPC de 2015,
a presença de tal requisito demanda a verificação, a partir de dados reais, do perigo
que a demora na relação processual poderá causar à utilidade da sentença futura.
Conforme adverte Alcides Munhoz da Cunha, o que justifica as providências
cautelares não é apenas o perigo da demora genericamente considerado, mas sim a
soma de tal circunstância a um perigo de dano irreparável, ou seja, um estado
emergencial de perigo.143 Assim, uma vez presentes os requisitos apresentados, o
juiz não dispõe de discricionariedade para o indeferimento da providência cautelar.

4.2 Da possibilidade das medidas cautelares na ação principal de improbidade
administrativa e prazo para ajuizamento da ação principal
Determina o art. 294, parágrafo único, do Novo CPC144 que as cautelares
podem ter natureza antecipatória ou incidental, não cabendo realizar no presente
trabalho a distinção entre elas, mas tão-somente analisar a possibilidade de tais
medidas no âmbito de uma ação principal de improbidade administrativa.
A propósito, o CPC de 2015 consagra a possibilidade de o pedido da cautelar
ser realizado junto com a ação principal, como se destaca no art. 308,
§1º.145Importante ressaltar que nada impede o ajuizamento de ações cautelares
antecedentes, possibilitando também a formulação de pedido cautelar antes da ação
principal. Aliás, o STJ já sedimentou, antes mesmo da vigência e da inovação do

142Art.

305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente
indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz
observará o disposto no art. 303.
143 CUNHA, Alcides Munhoz da. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2000. v. 11. p. 271 et seq.
144Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.
Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em
caráter antecedente ou incidental.
145Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de
30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de
tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.
§ 1º O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar.
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Novo Código de Processo Civil, a possibilidade de realização de pedido de
cautelares em conjunto com a ação principal de improbidade administrativa. 146
Em se tratando de medidas cautelares típicas, ou seja, as previstas na Lei
nº 8.429/92, ou atípicas, o prazo para ajuizamento da ação principal será de 30
(trinta) dias contados da efetivação da medida cautelar.147Emerson Garcia ressalta
que a limitação temporal imposta pelo legislador apenas encontrará aplicação nas
hipóteses de deferimento e não na negativa judicial de acolhimento de uma
cautelar.148
A justificativa para a adoção de um prazo para a deflagração da ação principal
está não apenas na questão da provisoriedade da cautelar, mas também no fato de
que sua adoção, em forma antecipada, resulta na restrição de direito por aquele que
está sendo executado, sendo razoável, assim, a fixação de um prazo-limite para a
distribuição da ação principal. Aliás, entende o Superior Tribunal de Justiça que o
prazo de 30 (trinta) dias disposto na lei apenas será observado no caso de medidas
cautelares que importem na restrição de direitos.149
Questão de extrema controvérsia está no início da contagem do prazo de 30
(trinta) dias nos casos em que várias são as medidas cautelares deferidas pelo juízo,
restando saber qual o termo a quo para o início da contagem da distribuição da ação
principal. Para parte do Superior Tribunal de Justiça, somente se inicia a contagem
para distribuição da ação principal após a efetivação de todas as medidas
cautelares. A verdade é que a fixação do prazo pelo legislador de 30 (trinta) dias se
deu por proteção para aquele que sofre constrição em virtude do deferimento da
146

Processual - Ação civil pública - improbidade administrativa (L.8.429/92) - Arresto de bens Medida cautelar - Adoção nos autos do processo principal - L. 7.347/85, art. 12.1. O Ministério
Público tem legitimidade para o exercício de ação civil pública (L. 7.347/85), visando reparação de
danos ao erário causados por atos de improbidade administrativa tipificados na Lei 8.429/92. 2. A
teor da Lei 7.347/85 (art. 12), o arresto de bens pertencentes a pessoas acusadas de improbidade,
pode ser ordenado nos autos do processo principal. (REsp nº199.478-MG, 1ª Turma., um., rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, j. 21/03/2000, Dj de 8/5/2000).
147Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela
pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.
148 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade administrativa. 9. ed. São Paulo:
Saraiva, 2017. p. 1080.
149 Processual civil. Medida cautelar. Produção antecipada de prova. Eficácia. Propositura da ação
principal. Medida conservativa de direito. 1. O prazo de trinta dias previsto no art. 806 do CPC só se
aplica as cautelares que importarem em restrição de direitos. A produção antecipada de prova e
medida conservativa de direito, portanto, não está obrigado o autor a propor a ação principal no
referido prazo de modo a ter como validas as provas antes produzidas. 2. Recurso não conhecido.
(REsp nº 59507/SP, 1ª T., rel. Min. Garcia Vieira, j. 26/4/1995, Dju de 29/5/1995, p. 154483).
Disponível em: <https://stj.jusbrasil.com.br/ jurisprudencia/521250/recurso-especial-resp-59507-sp1995-0003037-3?ref=juris-tabs>. Acesso em: 12 abr. 2018.
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medida cautelar, evitando-se, com isso, o retardamento da distribuição da ação
principal de forma arbitrária pelo titular da ação.150 Todavia, o mesmo STJ retornou
posteriormente ao entendimento de que o prazo de 30 (trinta) dias para a
propositura da ação principal se conta a partir do primeiro ato de execução da tutela
cautelar, sendo esta posição a mais acertada.151
No entanto, verificando-se que a demora na efetivação não decorre do autor e
sim do próprio Judiciário, entende a jurisprudência pela fluência do prazo de trinta
dias a partir da efetivação da última medida cautelar deferida. 152Parece acertada tal
150

Liquidação extrajudicial. Arresto. Ação principal. Decadência. Enquanto não cumprido
integralmente o mandado de arresto dos bens dos administradores da empresa liquidanda, não flui
para o Ministério Público o prazo de decadência do direito de promover a ação principal. Por isso,
não se pode cogitar da cessação da eficácia da medida cautelar, contado o tempo da efetivação
parcial da ordem. Recurso conhecido, pela divergência, mas improvido. (REspnº 9870/SP)
Disponível em: <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21008017/recurso-especial-resp-9870-sp1991-0006552-8-stj>. Acesso em: 12 abr. 2018.
151Administrativo.
Recurso especial. Medida cautelar preparatória. Atos de improbidade
administrativa. Violação ao artigo 535 do CPC não configurada. Ausência de prequestionamento.
Medida liminar concedida para a quebra de sigilo bancário e a decretação de indisponibilidade de
bens. Ação principal. Prazo para propositura. Termo a quo. Recurso de Jorge Roberto Pagura: 1.
Não se vislumbra a alegada ofensa ao art. 535 CPC, mormente porque a controvérsia posta nos
autos diz respeito ao marco inicial para a contagem do prazo preconizado no artigo 806 do Código
Civil e os artigos indicados pela parte recorrente versam sobre matéria diversa, que, quando muito,
podiam ser arguidos para respaldar a interpretação que aquela possui sobre a matéria processual
em comento. Logo, não estava a Corte a quo obrigada a se pronunciar acerca dos artigos 129, III,
da Constituição Federal, e 16, da Lei n. 8.429/92. 2. Sendo assim, nada mais lógico do que
entender que os dispositivos apontados como violados (artigos 129, III, da Constituição Federal, e
16, da Lei n. 8.429/92) não foram prequestionados, já que sobre tais normas não houve emissão de
juízo pelo acórdão recorrido, apesar da oposição dos embargos declaratórios, o que atrai a Súmula
211/STJ. 3. Recurso especial parcialmente conhecido, e nesta parte, não provido. Recurso da
Matmed Produtos Laboratoriais e Cirúrgico Ltda.: 1. Hipótese de ação cautelar, ajuizada pelo
Ministério Público, preparatória de ação de civil pública por atos de improbidade administrativa,
visando a quebra do sigilo bancário e a decretação da indisponibilidade de bens de agentes
públicos municipais que estariam envolvidos em esquema de corrupção em cooperativas de
prestação de serviços de saúde no Município de São Paulo. 2. A controvérsia gira em torno do
termo inicial para a contagem do prazo de 30 (trinta) dias para o ajuizamento da ação principal, a
teor do disposto no art. 806 do CPC. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o
prazo para o ajuizamento da ação principal deve ser contado a partir da data da efetivação da
medida liminar. 4. Entretanto, no caso dos autos, a execução da medida liminar, necessariamente,
se desdobra na prática de vários atos e na constrição de vários bens, o que leva à conclusão de que
o prazo para promover a ação principal se inicia a partir do primeiro ato constritivo e não do
momento em que se completaram integralmente todas as constrições. 5. Inobservado o prazo
estabelecido pelo artigo 806 do CPC, a consequência é a perda da eficácia da medida cautelar e a
extinção do processo, sem julgamento do mérito, como decidiu o juiz de primeiro grau. Precedentes:
REsp 1053818/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04/03/2009; REsp
692.781/ES, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ 17/09/2007; REsp
528.525/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 1/2/2006. 6. Recurso especial provido,
para declarar a perda de eficácia da liminar e decretar a extinção do processo cautelar. (REsp nº
1.115.370/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16/03/2010, Informativo STJ nº 427).
Disponível
em:
<http://www.stj.jus.br/SCON/
jurisprudencia/doc.jsp?livre=1115370&b=ACOR&p=true&l=10&i=4>. Acesso em: 1 ago. 2017.
152Recurso especial. Cautelar: prazo para o ajuizamento da ação ordinária. Obrigação cambial:
aplicação da sum. 060/stj.1. Como assinalou o acordão recorrido, “na dúvida e por eventual falha
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opção pela jurisprudência, ainda que não seja amplamente dominante. Isso porque,
o autor deve arcar com o ônus diante do retardamento na atuação do processo, mas
não pode ser penalizado diante da morosidade do Judiciário na efetivação das
cautelares.

4.3 Medidas cautelares em espécie

4.3.1 Afastamento do agente público

O art. 20 da LIA dispõe sobre a perda da função pública e a suspensão dos
direitos políticos.153 Diante da medida drástica que estipula a previsão legal, a
suspensão dos direitos políticos e a perda da função pública só se materializam com
o trânsito em julgado da sentença condenatória. Ainda que atualmente o Supremo
Tribunal Federal possua entendimento a respeito do cumprimento de pena após a
decisão de segunda instância e antes do trânsito em julgado nas ações penais,
parece precipitado trazer esse recente entendimento para a esfera de improbidade
administrativa, de natureza cível.
No entanto, o parágrafo único do mencionado artigo prevê medida cautelar,
com inspiração no art. 312 do Código de Processo Penal.154 Entende Emerson
Garcia que busca o legislador, nesse caso, evitar que a atuação dolosa do agente,
ameaçando testemunhas e destruindo documentos, dificulte a produção de

exclusiva da máquina judiciaria, não pode restar prejudicada a parte autora que, aparentemente,
não concorreu para isso”, com o que o prazo do art. 806 do código de processo civil não pode ser
tido, no caso, diante das circunstâncias de fato, como ultrapassado. 2. Como sumulado e “nula a
obrigação cambial assumida por procurador do mutuário vinculado ao mutuante, no exclusivo
interesse deste”. 3. Recurso especial não conhecido. (REsp nº 42264/RS, 3ª T., rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, j. 20/08/1996, DJU de 30/9/1996, p. 36636).
153 Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o
trânsito em julgado da sentença condenatória.
Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento
do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando
a medida se fizer necessária à instrução processual.
154Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. (Redação dada pela Lei
nº 12.403, de 2011).
Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de
qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). (Incluído
pela Lei nº 12.403, de 2011).

91

elementos na formação do convencimento judicial.155Dessa forma, visa essa medida
cautelar ao afastamento de possíveis empecilhos que a continuidade do agente no
cargo, emprego, função ou mandato eletivo possa acarretar, visando, obviamente,
àquele cargo ou função com relação ao objeto da instrução processual, não
afetando na percepção pelo agente de sua remuneração.156
Outro ponto de grande destaque está no entendimento de que não se pode
ter com a medida cautelar mais do que se conseguirá com a questão principal, ou
seja, a hipótese de afastamento provisório do agente deve ser reservada aos casos
de dano elevado ao patrimônio público157, em caso de dolo manifesto e não em
hipóteses de culpa ou omissão, casos em que a sanção de perda de função é
descabida. Nos casos de culpa ou omissão, ou seja, de condutas menos severas, o
juiz deve utilizar cautelares menos rígidas, inominadas, como a busca e apreensão
de documentos. Nos casos de cabimento ou não da cautelar de afastamento
daqueles que exercem mandatos eletivos, consigna-se que há grande discussão na
doutrina.
Entre aqueles que sustentam pela impossibilidade de aplicabilidade da
cautelar de afastamento dos agentes que cumprem mandato eletivo está Adilson
Abreu Dallari158,ainda que esse doutrinador afirme que o art. 2º da LIA159seja
expresso ao mencionar o titular de mandato político, estando coberto pela lei.
Entretanto, o art. 20, parágrafo único, da LIA é silente quanto à possibilidade de

155

GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade administrativa. 9. ed. São Paulo:
Saraiva, 2017. p. 1083.
156 Ibid., p. 1084.
157 Medida cautelar. Afastamento de autoridade de cargo executivo. Ausência de comprovação da
existência de atos que embaracem a instrução processual. Inaplicabilidade do artigo 20, da lei
8429/92. Cautelar concedida. Liminar mantida. 1. Não existindo prova incontroversa de que a
autoridade situada no polo passivo da ação de improbidade administrativa esteja praticando atos
que embaracem a instrução processual, não há que se falar em seu afastamento do cargo, em
pleno exercício do seu mandato. 2. "In casu" o Ministério Público Federal ao opinar, apoiou-se,
unicamente, em declarações a ele próprio prestadas sem obediência ao devido processo legal, não
existindo, portanto, real demonstração de que o Prefeito esteja dificultando a instrução criminal. 3.
Medida cautelar que se julga procedente, mantendo-se a liminar concedida. (STJ, MC Nº3.181-GO,
1ª T., rel. Min. José Delgado., j. 21/11/2000, Dju de 12/3/2001)
158 DALLARI, Adilson de Abreu. Limitações à atuação do Ministério Público na ação civil pública.
In: BUENO, Cássio Scarpinella; PORTO FILHO, Pedro Paulo de Rezende (Coord.). Improbidade
administrativa: questões polêmicas e atuais. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 39-40.
159Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que
transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer
outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades
mencionadas no artigo anterior.
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suspensão do exercício do mandato político.160 A subtração do agente de seu cargo
político por medida cautelar é absolutamente irreparável. Sendo assim, apenas nas
hipóteses previstas na Constituição, ou seja, crime de responsabilidade e infração
político-administrativa, é que pode ocorrer a subtração do direito ao exercício do
mandato popular. Nesse sentido, entendem Antônio Araldo Ferraz dalPozzo e
Augusto Neves dalPozzo.161
No entanto, para Emerson Garcia, a adoção da tese acima apontada mostrase literal demais, gerando a falsa percepção de que aqueles que exercem cargos
políticos não poderiam perdê-los pela prática de improbidade administrativa, o que é
equivocado. Por analogia e explicando tal equívoco, o art. 12 da Lei nº 8.429/92, que
prevê sanções ao ímprobo, também não prevê, igualmente, a perda do mandato
eletivo, somente fazendo menção à perda da função pública. Além disso, nem
mesmo o art. 20 da LIA menciona a perda de mandato eletivo por sentença
transitada em julgado.162Ainda assim, segundo Emerson Garcia, tanto o art. 12 da
LIA quanto o art. 20 são aplicáveis ao sujeito com mandato eletivo.
Essa última vertente é a mais correta, tendo em vista que o intérprete não
pode modificar o sistema legal debruçando-se sobre a literalidade da lei ou
rompendo com sua coerência interna, ainda mais quando se trata de um exercício
de mandato público, em que a população confiou no múnus para administração da
res publica. Seguir a primeira orientação, de que a cautelar de afastamento do cargo
não atinge mandatos políticos, é tornar a lei sem efeito para casos de grande
corrupção.
De toda forma, o afastamento do agente político e do agente público deve ser
a última hipótese adotada, devendo restar verdadeira necessidade, decorrendo do
próprio princípio da não culpabilidade, sendo este o posicionamento do STJ. 163 De
160Art.

20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o
trânsito em julgado da sentença condenatória.
Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento
do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando
a medida se fizer necessária à instrução processual.
161 DAL POZZO, Antônio Araldo Ferraz; DAL POZZO, Augusto Neves. Afastamento do prefeito
municipal no curso de processo instaurado por prática de ato de improbidade administrativa.
In: BUENO, Cássio Scarpinella; PORTO FILHO, Pedro Paulo de Rezende (Coord.). Improbidade
administrativa: questões polêmicas e atuais. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 65 et seq.
162 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade administrativa. 9. ed. São Paulo:
Saraiva, 2017. p. 1087.
163 Medida cautelar incidental. Fraude para obtenção do registro da candidatura a prefeito. Registro
concedido pelo TRE. Ação rescisória com seguimento negado pelo TSE. Ação civil pública. Liminar
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qualquer forma, essa tese não é acolhida para o Presidente da República,
deputados federais e senadores, com regras constitucionais próprias.
Questão controvertida também está na possibilidade, ou não, de afastamento
do agente, sendo ele exercente de cargo, função, emprego ou mandato eletivo, com
finalidade de impedir que no exercício do cargo encontre facilidades para reiteração
da conduta e desfalque do patrimônio público.
Fábio Medina Osório entende pela possibilidade do afastamento para
impedimento de reiteração de conduta do agente, pois para ele a expressão
“instrução processual” deve ser interpretada com máximo rigor. Afirma que, se no
processo ficar presumido, tendo em vista os elementos do processo e o senso
comum, que o agente possa reiterar na sua conduta delituosa, é recomendável o
afastamento do cargo. No entanto, afirma o doutrinador, se no caso em concreto
ficar constatado que os danos resultam de uma ameaça genérica não compreendida
no processo, não existe razão para o afastamento, em virtude da garantia da ordem
pública.164Já Emerson Garcia, muito embora defenda a aplicação da cautelar de
afastamento do agente público, visando a resguardar a instrução processual,
entende não estar prevista na hipótese da reiteração de conduta ímproba. Isso
concedida em agravo de instrumento. Prefeito afastado do cargo. Ausência de trânsito em julgado
ou de circunstâncias excepcionais autorizadoras do afastamento preventivo. Cautelar procedente
para determinar o imediato processamento do recurso especial, após o necessário juízo de
admissibilidade por parte do presidente do egrégio tribunal a quo. 1 - Pedido liminar formulado em
ação civil pública para afastamento de prefeito. 2 - Liminar negada em primeiro grau e concedida
em agravo de instrumento pelo tribunal a quo. 3 - Fraude para a obtenção do registro da
candidatura a prefeito. 4 - Registro concedido pelo TRE. 5 - Seguimento negado à ação rescisória
contra o acórdão do TRE, a que se seguiram, sem êxito, agravo regimental e embargos
declaratórios. 6 - Fumus boni iuris e periculum in mora presentes. 7 - Liminar concedida pelo relator
para sustar o afastamento do requerente do cargo até final solução do recurso especial. 8 - Cautelar
ajuizada com o fito de sustar a eficácia de acórdão proferido em agravo de instrumento. 9 Pretensão negada e, posteriormente, concedida a liminar. 10 - Requerimento de vista dos autos da
Subprocuradoria-Geral da República, que, atendido, se manifestou no sentido de ser julgada extinta
a cautelar ou improcedente a pretensão inicial, cassando-se, em qualquer hipótese, a liminar
concedida. 11 - Não há cogitar de alteração do pedido cautelar, quando o escopo da medida é o de
obstar os efeitos da decisão final. 12 - É de elementar inferência a distinção entre alteração da
causa petendi, vedada no direito pátrio após a citação, com o instituto do direito superveniente,
consagrado no art. 462 do CPC, que deve ser prestigiado no momento da decisão. 13 - A cassação
de investidura popular é medida radical, só suscetível de ser aplicada com lastro em sentença
definitiva acobertada pelo trânsito em julgado ou, em condições excepcionais, quando assim o exigir
o interesse público, particularmente a administração da justiça. 14 - Cautelar procedente para
determinar o imediato processamento do recurso especial, depois do necessário juízo de
admissibilidade por parte do Presidente do Egrégio Tribunal a quo. Decisão unânime. (STJ, MC Nº
2.299/sp,
2ª
T.,
rel.
Min.
Franciulli
Neto,
j.
13/6/2000).Disponível
em:
<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/344512/medida-cautelar-mc-2299-sp-1999-0120706-1>.
Acesso em: 13 abr. 2017.
164 OSÓRIO, Fábio Medina. Improbidade administrativa: observações sobre a Lei 8.429/92. 2. ed.
Porto Alegre: Síntese, 1998. p. 243.
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porque a invocação do art. 20 da LIA para o afastamento do agente público, sob o
fundamento da garantia da ordem pública, é inviável, somente sendo possível na
esfera penal, por previsão do art. 312 do CPP.165
Entretanto, o posicionamento de Fábio Medina Osório é o mais acertado. O
intérprete, ao se deparar com a lei, não pode ignorar o fato de que ela deve ser
analisada

de

acordo

com

as

questões

atuais,

não

caracterizando

esse

comportamento como criação legislativa por parte daquele que aplica a lei, mas
somente adequação à realidade que enfrenta nos autos.
Quanto ao tempo da duração do prazo para afastamento do agente, não há
previsão na lei. Diante de se tratar de uma liminar que recai no exercício de funções
públicas e mandatos eletivos, inadmissível vigência por prazo indeterminado e,
neste sentido, é a jurisprudência do STJ.166
De fato, deve o magistrado determinar o afastamento do agente, fixando
sempre um prazo de duração da medida, avaliando-se as peculiaridades da causa,
tendo como prazo máximo 135 (centro e trinta e cinco) dias úteis (224, §3º do
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166 Processo civil - Administrativo - Prefeito - Ação civil pública - Art. 12, Lei nº 7.347/85 c/c art. 20 da
Lei nº 8.429/92 - Afastamento do cargo - Instrução processual - Medida cautelar - Excepcionalidade
de seu conhecimento - Recurso especial em agravo de instrumento retido - Art. 542, parág. 3º do
CPC - Presença do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora”. 1 - O cabimento de Medida Cautelar
tem como pressuposto, a teor do art. 800, parág. único do Código de Processo Civil, o
deslocamento da competência jurisdicional para a Corte ad quem. Diante da exceção do caso
concreto, posto que o recurso de Agravo de Instrumento encontra-se retido por força do art. 542,
parág. 3º, do CPC, não há como obstar o conhecimento desta sem afrontar o direito constitucional
de ampla defesa do requerente, uma vez que este nem processado foi, em virtude do novo
dispositivo processual. Cautelar que se conhece, neste diapasão, pela excepcionalidade do tema. 2
- Para a condução imparcial da coleta de provas na instrução processual relativas a eventuais
crimes de improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92), é imperioso o afastamento do Prefeito de
suas funções, nos termos do art. 20 do referido diploma legal. 3 - Caracteriza-se, entretanto, como
dano irreparável (“periculum in mora”) se, decorrido um ano do afastamento, a instrução processual
não se encerra, reduzindo o mandato eletivo em um quarto e assemelhando tal ato judicial a uma
verdadeira “cassação”. 4 - Presente, também, o “fumus boni iuris”, porquanto o processo, na esteira
de consagrados doutrinadores, não é só um instrumento meramente técnico, mas acima de tudo,
um meio ético para proporcionar segurança jurídica à sociedade. Estando o Recurso Especial retido
por força da norma processual civil insculpida no parág. 3º do art. 542, deve prevalecer o princípio
constitucional de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário qualquer ameaça de lesão
a um direito (art. 5º, inciso XXXV). 5 - Medida Cautelar conhecida e julgada procedente,
exclusivamente para determinar a subida do Recurso Especial interposto e retido nos autos do
Agravo de Instrumento, restando prejudicado o pedido de efeito suspensivo e mantido o
afastamento do Prefeito, até apreciação do mesmo por esta Corte. (Resp nº 840930.). Disponível
em: <http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=840930&b= ACOR&p=true&l=10&i=2>.
Acesso em: 9 set. 2017.
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NCPC/15), sendo resultado da soma de prazos estabelecidos na Lei de Improbidade
para atos processuais, sendo correta tal alternativa.167
Por fim, importante ressaltar a impossibilidade de suspensão da medida
liminar de afastamento do agente público por decisão do Presidente do Tribunal que
compete julgar o recurso, em virtude de requerimento da pessoa jurídica
interessada, já que deve ser atendido o interesse público primário.168 Se no caso em
concreto houver risco, não será à ordem pública, mas sim ao exercício das funções
ou do mandato eletivo, o que não justificaria o pedido de suspensão da liminar.

4.3.2 Medidas cautelares patrimoniais

É reconhecido na doutrina que a reparação do dano não ostenta,
propriamente, natureza sancionatória, representando a recomposição originária do
patrimônio público e a indisponibilidade de bens, tratando-se portanto de medida
cautelar vazia, sem qualquer efeito punitivo.169
De início, cumpre salientar que o art. 7º da LIA dispõe que, diante de um ato
de improbidade que cause lesão ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito, a
autoridade administrativa responsável pela investigação deverá comunicar o fato ao
representante do Ministério Público.170 Argumenta a doutrina171 que o Ministério
Público não está adstrito aos termos da representação, cabendo ao parquet verificar
a necessidade das medidas. Isso se argumenta tendo em vista a previsão do art. 16
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Saraiva, 2017. p. 1093.
168 Agravo regimental em pedido de suspensão. Afastamento temporário de prefeito. Lei nº 8.429/92,
art. 20, parágrafo único. Lesão ao interesse público não-configurada. Lei nº 8.437/92, art. 4º. 1. O
afastamento temporário de Prefeito, medida prevista na Lei nº 8.429/92, art. 20, parágrafo único,
decorrente de investigação por atos de improbidade administrativa, não tem potencial para, por si
só, causar grave lesão à ordem, à saúde, à economia ou à segurança pública (Lei nº 8.437/92, art.
4º). 2. Agravo regimental não provido. (STJ AGRG na SLS nº16-BA, rel. Min. Edson Vidigal, j.
29/6/2005, Dj de 15/5/2006.
169 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco, op. cit., p. 1099.
170Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento
ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério
Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que
assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do
enriquecimento ilícito.
171 PAZZAGLINI FILHO, Marino; ROSA, Marcio Fernando Elias; FAZZIO JÚNIOR, Waldo.
Improbidade administrativa: aspectos jurídicos da defesa do patrimônio público. 3. ed. São Paulo:
Atlas, 1998. p.191.
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e parágrafos da LIA172, no que tange à obrigatoriedade de a autoridade
administrativa representar ao Ministério Público sobre a cautelar prevista.
Tanto o art. 7º (indisponibilidade de bens) quanto o art.16 (sequestro), ambos
da LIA, estão direcionados às medidas cautelares do art. 10 (lesão ao patrimônio) e
9º (enriquecimento ilícito). Dessa forma, pode-se interpretar, em um primeiro
momento, que o legislador previu duas medidas cautelares para idênticas hipóteses
e com mesmo objetivo, ou seja, de garantir o retorno do status a quo do patrimônio
do ente público afetado. Nesse sentido, Francisco Octavio de Almeida Prado173,
Carlos Mário Velloso Filho174 e Marcelo Figueiredo175, embora este último sustente
tratar-se de medidas diversas, apontam o sequestro como decorrência da
indisponibilidade. Em sentido oposto, diferenciando os institutos, Wallace Paiva
Martins Júnior.176
No entanto, concordando com a última corrente de Wallace Paiva, parece que
o legislador não teve intenção de dar a mesma finalidade para os institutos em
questão. Assim, a indisponibilidade de bens está direcionada à garantia de
reparação do dano, material ou moral, estando voltada para o art. 10 da Lei de
Improbidade, sendo confirmado pelo art. 19, §4º da Lei nº 12.846/2013.177 Já o

172Art.

16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério
Público ou à procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a decretação do
sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao
patrimônio público.
§ 1ºO pedido de sequestro será processado de acordo com o disposto nos arts. 822 e 825 do Código
de Processo Civil.
§ 2° Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas
bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos
tratados internacionais.
173 PRADO, Francisco Octavio de Almeida. Improbidade administrativa. São Paulo: Malheiros,
2001. p. 201.
174 VELLOSO FILHO, Carlos Mário. A indisponibilidade de bens na Lei 8.429, de 1992. In: BUENO,
Cássio Scarpinella; PORTO FILHO, Pedro Paulo de Rezende (Coord.). Improbidade
administrativa: questões polêmicas e atuais. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 65 et seq.
175 FIGUEIREDO, Marcelo. Probidade administrativa: comentários à Lei 8.429/92 e legislação
complementar. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 34 e 89.
176 MARTINS JÚNIOR, Wallace Paiva. Probidade administrativa. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 333.
177 Em razão da prática de atos previstos no art. 5 o desta Lei, a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios, por meio das respectivas Advocacias Públicas ou órgãos de representação judicial,
ou equivalentes, e o Ministério Público, poderão ajuizar ação com vistas à aplicação das seguintes
sanções às pessoas jurídicas infratoras:
I - perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito direta ou
indiretamente obtidos da infração, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé;
II - suspensão ou interdição parcial de suas atividades;
III - dissolução compulsória da pessoa jurídica;
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sequestro, tem como razão a conservação dos valores e bens ilicitamente auferidos
pelo agente no exercício da função pública, estando direcionado as hipóteses do art.
9º da LIA (enriquecimento ilícito), sendo este o posicionamento mais correto.

4.3.2.1 Indisponibilidade de bens
A reparação do dano é regra prevista no artigo 37, §4º da CRFB178, bem
como pela própria Lei de Improbidade Administrativa no seu art. 5º.179 Assim,
demonstrada a ocorrência de dano ao erário, previsto no art. 10 da LIA180, o conjunto
IV - proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou
entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público, pelo
prazo mínimo de 1 (um) e máximo de 5 (cinco) anos.
§ 1o A dissolução compulsória da pessoa jurídica será determinada quando comprovado:
I - ter sido a personalidade jurídica utilizada de forma habitual para facilitar ou promover a prática de
atos ilícitos; ou
II - ter sido constituída para ocultar ou dissimular interesses ilícitos ou a identidade dos beneficiários
dos atos praticados.
§ 2o (VETADO).
§ 3o As sanções poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa.
§ 4o O Ministério Público ou a Advocacia Pública ou órgão de representação judicial, ou equivalente,
do ente público poderá requerer a indisponibilidade de bens, direitos ou valores necessários à
garantia do pagamento da multa ou da reparação integral do dano causado, conforme previsto no
art. 7o, ressalvado o direito do terceiro de boa-fé.
178Art. 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.
179Art. 5° Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente
ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano.
180Art. 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:
I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa
física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das
entidades mencionadas no art. 1º desta lei;
II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou
valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem a
observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;
III - doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins
educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades
mencionadas no art. 1º desta lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares
aplicáveis à espécie;
IV - permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer
das entidades referidas no art. 1º desta lei, ou ainda a prestação de serviço por parte delas, por preço
inferior ao de mercado;
V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de
mercado;
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patrimonial do agente, sendo presente e futuro, estará sujeito à responsabilização,
aplicando aqui a regra constante no art. 789 do NCPC/15.181
Dessa forma, mostra-se equivocado o entendimento da Primeira Turma do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de considerar apenas os bens adquiridos
VI - realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar
garantia insuficiente ou inidônea;
VII - conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou
regulamentares aplicáveis à espécie;
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias
com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente; (Redação dada pela Lei nº 13.019,
de 2014) (Vigência)
IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento;
X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à
conservação do patrimônio público;
XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer
forma para a sua aplicação irregular;
XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;
XIII - permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou
material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades
mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros
contratados por essas entidades.
XIV - celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos
por meio da gestão associada sem observar as formalidades previstas na lei; (Incluído pela Lei nº
11.107, de 2005)
XV - celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária,
ou sem observar as formalidades previstas na lei. (Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005)
XVI - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação, ao patrimônio particular de
pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração
pública a entidades privadas mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades
legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014) (Vigência)
XVII - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou
valores públicos transferidos pela administração pública a entidade privada mediante celebração de
parcerias, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;
(Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014) (Vigência)
XVIII - celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância das
formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014)
(Vigência)
XIX - frustrar a licitude de processo seletivo para celebração de parcerias da administração pública
com entidades privadas ou dispensá-lo indevidamente; (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014)
(Vigência)
XIX - agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de contas de
parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas; (Incluído pela Lei nº 13.019,
de 2014, com a redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
XX - agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de contas de
parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas; (Incluído pela Lei nº 13.019,
de 2014) (Vigência)
XX - liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a
estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular.
(Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014, com a redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
XXI - liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a
estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular.
(Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014) (Vigência)
181Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de
suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.
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posteriormente ao ato criminoso como passíveis de constrição.182 E, por isso, o
Superior Tribunal de Justiça, corretamente corrigiu o entendimento, admitindo a
medida de indisponibilidade de alcance de bens adquiridos anteriormente ao ato de
improbidade administrativa.183
Assim, indisponibilidade significa impossibilidade de alienação de bens,
podendo se concretizar de diversas formas.184 No que tange aos imóveis, deve-se
garantir a inalienabilidade imobiliária, com a inscrição do ato judicial no respectivo
Registro Imobiliário. E os bens móveis, nada impede de que o próprio requerido
figure como depositário, desde que preste contas ao magistrado, sendo que esse
ponto deve ser visto com cautela, tendo em vista a possibilidade de desvio de bens
dessa natureza.
A indisponibilidade de bens tem como objetivo garantir futura execução por
quantia certa, seja a reparação por dano moral ou material, assemelhando-se com o
arresto do antigo CPC DE 73, conforme observado pela jurisprudência. 185
182

Ação civil pública - ministério público - legitimidade - ressarcimento de dano ao erário - sequestro
de bem adquirido antes do ato ilícito - impossibilidade. Tem o Ministério Público legitimidade para
propor ação civil pública visando ao ressarcimento de dano ao erário. A Lei nº 8.429/92, que tem
caráter geral, não pode ser aplicada retroativamente para alcançar bens adquiridos antes de sua
vigência, e a indisponibilidade dos bens só pode atingir os bens adquiridos após o ato tido como
criminoso. Recurso parcialmente provido. (STJ, REsp nº 196.932/SP, min. Rel. Garcia Vieira, Dj de
10/05/2009).
Disponível
em:
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=agrg+na+sls+16&b=ACOR&p=true&l=10&i
=16>. Acesso em: 9 set. 2017.
183 Processual civil. Administrativo. Ação civil pública. Improbidade administrativa (lei 8.429/92).
Indisponibilidade de bens. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente
provido. 1. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais tidos como violados torna
inadmissível o recurso especial. Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ. 2. Inexiste violação
do art. 535, II, do Código de Processo Civil, quando o aresto recorrido adota fundamentação
suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os
argumentos apresentados pelos litigantes. 3. A decretação de indisponibilidade de bens em
decorrência da apuração de atos de improbidade administrativa deve observar o teor do art. 7º,
parágrafo único, da Lei 8.429/92, limitando-se a constrição aos bens necessários ao ressarcimento
integral do dano, ainda que adquiridos anteriormente ao suposto ato de improbidade. 4. Recurso
especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. (STJ, Resp. nº401.536/MG,
1ª T., rel. Min. Denise Arruda, Dj de 6/2/2006).
184 PAZZAGLINI FILHO, Marino; Rosa, Marcio Fernando Elias; FAZZIO JÚNIOR, Waldo.
Improbidade administrativa: aspectos jurídicos da defesa do patrimônio público. 3. ed. São Paulo:
Atlas, 1998. p. 191.
185 Administrativo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Contratação ilegal de servidores,
sem concurso público. Responsabilidade do presidente e de outros integrantes da câmara de
vereadores. Legitimidade passiva. Causa petendi na ação civil pública. Enquadramento legal
equivocado na petição inicial. Natureza e extensão da indisponibilidade de bens. 1. Cuida-se,
originariamente, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo,
em razão da contratação de funcionários, no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Afonso
Cláudio, para ocupar cargos efetivos sem a realização de concurso público. 2. Hipótese em que o
recorrente, como Presidente da Câmara Municipal, foi o responsável pela promulgação e publicação
da Resolução que dispôs sobre a contratação irregular. Legitimidade passiva ad causam
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Além disso, o correto é que a constrição deva incidir apenas sobre o montante
suficiente à reparação do dano e não sobre o patrimônio total requerido, quando o
bem for superior ao prejuízo, devendo a medida ser proporcional. 186 Por isso, faz-se
necessária a indicação pelo autor da ação de improbidade administrativa do valor
aproximado do dano, direcionando a indisponibilidade.
Como qualquer cautelar, deve ser observada a presença de fumus boni iuris,
não devendo ser aplicada se o direito do autor não for plausível ao final do processo,
sendo requisito inafastável, de acordo com o entendimento de Emerson
Garcia.187Esse é o melhor entendimento, haja vista seguir a regra geral para

configurada. 3. A contratação de funcionários sem a observação das normas de regência dos
concursos públicos caracteriza improbidade administrativa. 4. No âmbito da Lei da Improbidade
Administrativa, o Presidente da Câmara de Vereadores – sem prejuízo da responsabilidade de
outros edis que, por ação ou omissão, contribuam para a ilegalidade, sobretudo ao não destacarem,
aberta e expressamente, sua oposição à medida impugnada – responde pela contratação de
servidores, sem concurso público, para o Legislativo municipal. 5. Exige-se que a inicial da ação
seja, tanto quanto possível, exata na narração dos fatos considerados ímprobos. Esse é o
fundamento do pedido do Ministério Público, e não a indicação do dispositivo legal que embasa a
pretensão. 6. O enquadramento legal do ato considerado ímprobo, ainda que errôneo, não enseja a
extinção liminar da Ação Civil Pública. 7. A causa petendi, na Ação Civil Pública, firma-se na
descrição dos fatos, e não na qualificação jurídica dos fatos. Por isso mesmo, é irrelevante, na
petição inicial, eventual capitulação legal imprecisa, ou até completamente equivocada, desde que
hajasuficiente correlação entre causa de pedir e pedido. 8. Sob pena de esvaziar a utilidade da
instrução e impossibilitar a apuração judicial dos ilícitos nas ações de improbidade administrativa, a
petição inicial não necessita descer a minúcias do comportamento de cada um dos réus. Basta a
descrição genérica dos fatos e das imputações. 9. In casu, essa descrição é suficiente para bem
delimitar o perímetro da demanda e propiciar o pleno exercício do contraditório e do direito de
defesa. 10. Não há elementos no acórdão recorrido que indiquem abusividade na aplicação da
medida de indisponibilidade dos bens do recorrente. A revisão do entendimento adotado pela
instância ordinária implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ.11. A
indisponibilidade dos bens não é sanção, mas providência cautelar destinada a garantir o resultado
útil do processo e a futura recomposição do patrimônio público lesado, bem como a execução de
eventual sanção pecuniária a ser imposta e qualquer outro encargo financeiro decorrente da
condenação. 12. A totalidade do patrimônio do réu garante "o integral ressarcimento do dano" (art.
7°, parágrafo único, da Lei da Improbidade Administrativa). Por isso, o bloqueio judicial pode recair
sobre bens adquiridos antes do fato descrito na inicial. 13. Recurso Especial não provido. Disponível
em: <http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc. jsp?livre=817557&b=ACOR&p=true&l=10&i=9>.
Acesso em 9 set. 2017.
186 Ação civil pública - defesa do patrimônio público - legitimidade do ministério público indisponibilidade de bens. I – “O Ministério Público possui legitimidade ativa para propor ação civil
pública visando o ressarcimento de danos causados ao patrimônio público por prefeito municipal.”
(REsp 159231/Humberto) II - A indisponibilidade patrimonial, na ação civil pública para
ressarcimento de dano ao Erário deve atingir bens na medida em que bastam à garantia da
indenização. (STJ, REsp nº226.863-GO, 1ª T., rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 2/3/2000/ Dj
de
4/9/2000).
Disponível
em:
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.
jsp?livre=226863&b=ACOR&p=true&l=10&i=27>.Acesso em: 9 set. 2017.
187 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade administrativa. 9. ed. São Paulo:
Saraiva, 2017. p. 1105.
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deferimento da medida cautelar. Todavia, para Wallace Paiva Martins Júnior, esse
requisito se torna desnecessário.188
Quanto ao periculum in mora, parte da doutrina entende que está implícito no
art. 7º da Lei de Improbidade Administrativa,189 o que dispensaria o autor de
demonstrar que o agente pode dilapidar ou desviar o patrimônio, com a finalidade de
afastamento da reparação do dano. Nesse sentido entendem Fábio Medina
Osório190 e o Superior Tribunal de Justiça.191 Realmente, exigir a prova, ainda que

188

MARTINS JÚNIOR, Wallace Paiva. Probidade administrativa. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 329.
7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento
ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério
Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que
assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do
enriquecimento ilícito.
190 OSÓRIO, Fábio Medina. Improbidade administrativa: observações sobre a Lei 8.429/92. 2. ed.
Porto Alegre: Síntese, 1998. p. 240-241.
191 Processual civil e administrativo. Recurso especial repetitivo. Aplicação do procedimento previsto
no art. 543-c do CPC. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Cautelar de indisponibilidade
dos bens do promovido. Decretação. Requisitos. Exegese do art. 7º da lei n. 8.429/1992, quanto ao
periculum in mora presumido. Matéria pacificada pela colenda primeira seção. 1. Tratam os autos de
ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de
imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992). 2. Em questão está a exegese
do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a
indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela
prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário. 3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção
deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques (DJe
21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em diversos precedentes (Recurso Especial
1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013;
Recurso Especial 1.343.371/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
18/4/2013, DJe 10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo
Regimental no Agravo no Recurso Especial 20.853/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que, "(...) no comando do art. 7º
da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador
entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause
dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo
determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade
administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem
prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade,
representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já
apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por
imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do
art. 7º da Lei n. 8.429/92. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos,
ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de
comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto
do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o
requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida
cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular
garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo
189Art.
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indiciária, da intenção do agente em dilapidar ou desviar o patrimônio, resultaria na
ineficácia da cautelar examinada, pois seria quase impossível tal demonstração.

4.3.2.2 Sequestro

Ainda que com poucas controvérsias, a medida cautelar de sequestro está
prevista no art. 16 da Lei de Improbidade Administrativa.192Da mesma forma que a
cautelar já mencionada de indisponibilidade de bens, o Ministério Público não está
adstrito aos termos da representação realizada pela autoridade administrativa, não
sendo condição de procedibilidade.
De fato, o art. 16 da Lei de Improbidade Administrativa menciona o Código de
Processo Civil de 73 com previsão da cautelar de arresto. No entanto, o NCPC de
2015 extinguiu as cautelares nominadas ou típicas, mencionando o sequestro
apenas como uma das medidas que o magistrado pode determinar em seu poder de
cautela.193,194 Dessa forma, basta tão-somente a demonstração do fumus boni iuris e

patrimonial ilegalmente auferido". 4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida
Seção, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso
Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013. 5. Portanto, a medida
cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está
condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de
fazê-lo, tendo em vista que o periculum in moraencontra-se implícito no comando legal que rege, de
forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível
ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do
demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa. 6.
Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a
indisponibilidade dos bens dos promovidos. 7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do
art.
8º
da
Resolução
n.
8/2008/STJ.
Disponível
em:
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=1256232&
repetitivos=REPETITIVOS&&tipo_visualizacao=RESUMO&b=ACOR>. Acesso em: 9 set. 2017.
192Art. 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério
Público ou à procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a decretação do
sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao
patrimônio público.
§ 1º O pedido de sequestro será processado de acordo com o disposto nos arts. 822 e 825 do Código
de Processo Civil.
§ 2° Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas
bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos
tratados internacionais.
193Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela
provisória.
Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento
provisório da sentença, no que couber.
194Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro,
arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea
para asseguração do direito.
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do periculum in mora para o deferimento da medida, não mais se exigindo os
requisitos das cautelares típicas do Código de Processo Civil de 73.195
Adentrando propriamente no tema, a cautelar de sequestro deve recair sobre
coisa certa, determinada, não podendo alcançar de forma indeterminada, todo o
patrimônio do agente.196 Isso se explica, pois não faria a mínima coerência a
cautelar de sequestro recair de forma mais ampla, já que recai nas hipóteses de
enriquecimento ilícito. Assim, o sequestro incidirá sobre o produto do ilícito,
conforme previsão do art. 6º da LIA.197
Dessa forma, entende a jurisprudência que a constrição patrimonial
decorrente da cautelar de sequestro se limitará aos bens adquiridos durante o
exercício

da

função

pública,

ou

seja,

aqueles

decorrentes

do

ato

de

improbidade.198Diferentemente da cautelar de indisponibilidade de bens, na qual o
requisito de periculum in mora é implícito, como já abordado, o sequestro exige a
demonstração do periculum in mora, diante da amplitude do art. 9º da LIA,
demonstrando também o fumus, requisito que é exigível em toda cautelar. Do
mesmo modo que a cautelar de indisponibilidade de bens, existe a hipótese, ainda
que não muito plausível, como já exposto, de que o demandado figure como
depositário da coisa, prestando contas ao magistrado, salvo nas hipóteses de
dilapidação do patrimônio.199
Por fim, como se verifica, ainda que a doutrina e a jurisprudência possam
divergir sobre o tema em algumas questões, fato é que as medidas cautelares são

195

GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade administrativa. 9. ed. São Paulo:
Saraiva, 2017. p. 1111.
196 MARTINS JÚNIOR, Wallace Paiva. Probidade administrativa. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 332.
197 Art. 6° No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens
ou valores acrescidos ao seu patrimônio.
198 Processual civil. CPMI do orçamento. Improbidade administrativa. (Constituição, art. 37, § 4. Lei
8.429/92, arts. 9., VII, 112, i). Indisponibilidade de bens do impetrante, anteriormente já decretada.
Recurso provido em parte. I - O Ministério Público Federal ajuizou ação de improbidade
administrativa contra o impetrante. Dias depois, aforou ação cautelar, instando na indisponibilidade
dos bens constantes da declaração de rendas. O juiz decretou “in limine” a indisponibilidade de
todos os bens. O ato judicial foi atacado por meio de mandado de segurança. II - como ficou
decidido no RMS 6.182/DF, somente os bens adquiridos após os fatos criminosos e que podem ser
objeto de sequestro, não os anteriores. Decidiu-se, ainda, permitir ao impetrante administrar seus
bens, com a prestação de contas ao juiz. III - recurso provido, uma vez que a situação fática em
relação a João Alves de Almeida e a mesma da contemplada no RMS 6.182/DF. Disponível em:
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/
doc.jsp?livre=6182&b=ACOR&p=true&l=10&i=8>.
Acesso em: 9 set. 2017.
199 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade administrativa. 9. ed. São Paulo:
Saraiva, 2017. p. 1114.
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imprescindíveis para a garantia da efetividade do processo, proporcionando
proteção à Administração Pública antes da decisão final do Judiciário.

5 COLABORAÇÃO PREMIADA (DELAÇÃO) NA AÇÃO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
5.1 Introdução e breve histórico
O presente capítulo aborda o tema da colaboração premiada na ação de
improbidade administrativa. Ainda que o instituto não tenha previsão na Lei
nº8.429/92 (LIA), os últimos acontecimentos decorrentes da Operação Lava Jato
estimularam a discussão da sua aplicabilidade e o estudo da colaboração premiada
no âmbito das ações de improbidade administrativa.
A abordagem do tema no último capítulo ocorre porque, dentre as
controvérsias existentes relacionadas à improbidade administrativa, a colaboração
premiada é um instituto que não tem previsão na Lei nº 8.429/92, mas cuja
aplicabilidade nas ações de improbidade se discute.
Para entendimento do conceito de colaboração premiada, mister ter
conhecimento da origem histórica do instituto. Isso porque, ao longo dos anos,
surgiram organizações mais elaboradas e complexas com o propósito de
cometimento de ilícitos, como no caso das máfias italianas. Aliás, o estudo da
colaboração premiada perpassa pelo Direito Comparado, principalmente, pela
sistemática do direito italiano aplicada atualmente no Brasil.

5.1.1 Colaboração premiada no Direito Italiano: Noções

Como já mencionado, na Itália a organização conhecida como Máfia teve
origem com o movimento de resistência contra o rei de Nápoles e, a partir da
segunda metade do século XX, seus membros começaram a se dedicar à prática de
atividades criminosas.200
Ainda que mais conhecida através da Operação Mãos Limpas, deflagrada
pela Justiça no combate à corrupção, as origens históricas do fenômeno dos

200

SILVA, Eduardo Araújo da. Crime organizado: procedimento probatório. São Paulo: Atlas, 2003,
p. 21.
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“colaboradores da justiça” são de difícil identificação. Todavia, sua adoção foi
incentivada nos anos 1970 para o combate dos atos de terrorismo, tendo como
estágio de prestígio os anos 1980, quando se mostrou eficaz nos processos
instaurados para apuração da criminalidade mafiosa.201
Ultrapassado um breve histórico do instituto na Itália, vale ressaltar que,
dentre os benefícios concedidos ao colaborador, encontram-se a diminuição da pena
para aquele que evitar as posteriores consequências da atividade criminosa e
auxiliar no impedimento de cometimento de delitos, favorecendo a ação repressiva.
Assim, esse modelo italiano de colaboração premiada é a prova de como o instituto
no Brasil se baseia no instituto italiano.

5.1.2 Colaboração premiada nos Estados Unidos: Noções

Nos Estados Unidos, a colaboração premiada surgiu durante a campanha
contra a Máfia – a Cosa Nostra– e outras organizações criminosas, quando, em
virtude de uma transação de natureza penal, negociada entre os procuradores
federais e suspeitos de exercerem crimes, estes tinham a promessa de impunidade,
desde que confirmassem sua participação e prestassem informações suficientes
para atingimento de toda a organização e de seus membros.202
No direito norte-americano, a colaboração premiada de forma espontânea tem
origem na figura da testemunha privilegiada, que se apresenta ao parquet e,
mediante uma punição menor, revela os membros de sua organização criminosa.203
Como no Brasil, o que será vislumbrado em seguida, nos Estados Unidos, a
colaboração premiada é a possibilidade de negociação que tem o representante do
Ministério Público para realização de acordos com acusado e defesa, ficando o juiz
com o papel de homologação desse acordo, estando inserida a colaboração
premiada no país americano na chamada pleabargaining.204

201Idem.

p.79.
ARANHA, Adalberto José Q. T. Camargo. Da prova no processo penal. 7. ed. São
Paulo:Saraiva, 2006. p. 340-345.
203 SNICK, Valdir. Crime organizado: comentários. 1ª ed. São Paulo: Universitária de Direito, 1997.
p. 367.
204 GUIDI, José Alexandre Marson. A delação premiada no combate ao crime organizado. Franca:
Lemos e Cruz, 2006. p. 105.
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Dessa forma, antes de homologar o acordo realizado entre o Ministério
Público e o acusado, deve o magistrado verificar a voluntariedade da declaração do
colaborador, primeiramente, analisando sua capacidade. Com isso, o Tribunal
verifica se a declaração não é produto de impropercoercion(violências físicas ou
mentais) ou de inductions, ou seja, promessas que não podem ser cumpridas pelo
Ministério Público ou resultantes de prévias discussões entre acusação e defesa.205
Explica-se ainda que nos Estados Unidos existem duas formas de
pleabargaining, isto é, colaboração negociada. Na primeira, chamada de charge
bargaining, o acusado se declara culpado e, com isso, o parquet altera sua
acusação, substituindo o delito original por outro de menor gravidade. A segunda é a
sentencebargaining, que ocorre depois do reconhecimento da culpabilidade. Nesse
caso, a acusação postula a aplicação de uma pena mais amena, devendo ser
aprovada pelo juiz.
Como se observa, a sentencebargainingse aproxima mais do modelo de
colaboração premiada no Brasil. Já na chargebargaining há mudança da capitulação
do crime, sendo incompatível com o devido processo legal e com a realidade dos
fatos.

5.1.3 Histórico da colaboração premiada no Brasil

No Brasil, esse instituto surgiu há mais de um século, tendo início nas
Ordenações Filipinas, cujo Livro V foi a primeira legislação que tratou da matéria
penal. Ressalte-se que tal estatuto penal é bastante criticado pela doutrina e
apontado, não poucas vezes, como o “famigerado” Livro V. 206 Não obstante as
inúmeras críticas dispensadas pelos penalistas, não se pode olvidar que essa
legislação refletia a estrutura da sociedade da época.
O referido diploma legal trouxe dois dispositivos referentes ao instituto sob
apreço, ambos no Livro V. O primeiro, disposto no Título VI (“Do Crime de LesaMajestade”), item 12, trata do perdão que deve ser atribuído ao participante e delator
do crime de lesa-majestade, desde que ele não tenha sido o principal organizador da

205

SILVA, Eduardo Araújo da. Crime organizado: procedimento probatório. São Paulo: Atlas, 2003.
p. 115.
206 BRUNO, Aníbal. Direito Penal: parte geral. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 120.
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empreitada criminosa.207Observa-se que o dispositivo privilegia a colaboração
anterior ao conhecimento do fato delituoso pelo rei ou à possibilidade dessa ciência
por ele. De todo modo, verifica-se que a impunidade do agente está associada à
capacidade de sua informação prestada desbaratar o delito, tal como ocorre na
atualidade.
Cumpre consignar que, naquele período, as denúncias originadas pelo povo
tinham grande relevância, tendo em vista que os meios investigativos eram bastante
carentes. Dessa forma, aqueles que primeiro delatassem atos relativos ao crime de
lesa-majestade recebiam perdão e recompensas da realeza.208
O segundo dispositivo que cuidou da colaboração premiada no Livro V das
Ordenações Filipinas foi o Título CXVI (“Como se perdoará aos malfeitores, que
derem outros à prisão”),209 cuja redação trata do perdão das penas do colaborador
que relatar a participação de outro com quem se associou na empreitada para
crimes especificados na norma.
Caso o colaborador não tivesse participado do crime relatado, o benefício não
deixaria de alcançá-lo, desde que o delito por ele cometido não tivesse ultrapassado,
em gravidade, a infração delatada. Igualmente, a norma dispõe acerca do
pagamento de pecúnia àquele que possibilitar a prisão e provar a responsabilidade
do salteador de caminhos.
“12. E quanto ao que fizer conselho e confederação contra o Rey, se logo sem algum spaço, e
antes que per outrem seja descoberto, elle o descobrir, merece perdão. E ainda por isso lhe deve
ser feita mercê, segundo o caso merecer, se elle não foi o principal tratador desseconselho e
confederação. E não o descobrindo logo, se o descobrir depois per spaço de tempo, antes que o
Rey seja disso sabedor, nem feita obra por isso, ainda deve ser perdoado, sem outra mercê. E em
todo o caso que descobrir o tal conselho, sendo já per outrem descoberto, ou posto em ordem para
se descobrir, será havido por commettedor do crime de Lesa Magestade, sem ser relevado da pena,
que por isso merecer, pois o revelou em tempo, que o Rey já sabia, ou stava de maneira para o não
poder deixar saber.” BRUNO, Aníbal. Direito Penal: parte geral. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense,
2005. p. 120.
208 FERREIRA, Regina Cirino Alves. Caso Tiradentes e repressão penal: passado e presente.
Disponível em: <http://www.revistaliberdades.org.br/site/outrasEdicoes/outrasEdicoesExibir.php
?rcon_id=11>. Acesso em: 02 mar. 2018.
209 Livro V, Título CXVI – Como se perdoará aos malfeitores, que derem outros á prisão - “Qualquer
pessoa, que der à prisão cada hum dos culpados, e participantes em fazer moeda falsa, ou em
cercear, ou per qualquer artifício mingoar, ou corromper a verdadeira (...); tanto que assi der à
prisão os ditos malfeitores, ou cada humdelles, e lhes provar, ou forem provados cada hum dos
ditos delictos, se esse, que o assi deu à prisão, participante em cada hum dos ditos meleficios, em
que he culpado aquelle, que he preso, havemos por bem que, sendo igual na culpa, seja perdoado
livremente, postoque não tenha perdão da parte. 1. E além do sobredito perdão, qieassi
outorgamos, nos praz, que sendo o malfeitor, que assi foi dado à prisão, salteador de caminhos, que
aquelle, que o descobrir, e der á prisão, e lho provar, haja de Nós trinta cruzados de mercê.”
PIERANGELI, José Henrique. Códigos penais do Brasil: evolução histórica. 2. ed. São Paulo: RT,
2004. p. 181 e 182.
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Diante do exposto, infere-se que, tal como ocorre no ordenamento jurídico
atual, as Ordenações Filipinas já reclamavam a eficiência da informação prestada à
autoridade.

Ademais,

verifica-se

a

preocupação,

naquela

época,

com

a

proporcionalidade do benefício da colaboração premiada e a gravidade do crime
cometido pelo colaborador.
A verdade é que o instituto da colaboração premiada era consideradopor
alguns uma espécie de traição do cúmplice de um determinado delito em troca do
perdão do órgão julgador na época, sendo afirmado que apenas era viável tal
instituto diante da fraqueza da Constituição.210
Com a revogação do Livro V das Ordenações Filipinas, o instituto da delação
premiada foi abandonado do nosso ordenamento jurídico, estando hoje previsto nas
seguintes espécies normativas: Código Penal (art. 159, § 4º); Lei nº 7.492/86 (art.
25, § 2º) – Crimes contra o Sistema Financeiro; Lei nº 8.137/90 (art. 16, parágrafo
único) – Crimes contra a Ordem Tributária; Lei nº 8.072/90 (art. 8º, parágrafo único)
– Lei dos Crimes Hediondos; Decreto nº 5.015/2004 (art. 26) – Convenção de
Palermo; Lei nº 9.613/98, (art. 1º, § 5º) – Lei de Lavagem de Dinheiro; Lei nº
9.807/99 (arts. 13 e 14) – Lei de Proteção à vítima e testemunhas; Lei nº
11.343/2006 (art. 41) – Lei de Drogas; Lei nº 12.529/2011 (art. 87, parágrafo único) –
Lei Antitruste; Lei nº 12.846/2013 (art. 16) – Lei Anticorrupção; e Lei nº 12.850/2013
(arts. 4º a 7º) – Organizações Criminosas. Esta última é a de maior aplicabilidade e
repercussão.

5.2 Da constitucionalidade da colaboração premiada
Após a abordagem da origem histórica da colaboração premiada, faz-se
necessária a discussão da constitucionalidade do instituto, em virtude da polêmica
causada na doutrina.
Como mencionado, a colaboração premiada foi introduzida no Brasil com
base e semelhança nos modelos norte-americano e italiano. Além disso, suas
reminiscências reportam-se também às Ordenações Filipinas.
Em razão disso, principalmente por sua previsão nas Ordenações Filipinas,
existe a dificuldade de inserção do instituto nas cláusulas constitucionais de
210

BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. 2. ed. São Paulo: Edipro, 2015. p. 57.
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individualização da pena, do devido processo legal e da dignidade da pessoa
humana, já que as Ordenações Filipinas ficaram conhecidas pelo emprego da
barbárie.211
A inconstitucionalidade do instituto da colaboração premiada justifica-se por
várias razões para alguns doutrinadores. Isso porque, dentre os motivos existentes,
haveria um descompasso entre o instituto e o princípio da individualização da pena,
pois os réus com condutas menos reprováveis do que a de um colaborador
receberiam sanção maior, considerada recusa de acordo com o Estado. Dessa
forma, a aplicação da pena seria uma barganha, ou seja, algo disponível para
negociação, o que nessa visão seria inadmissível, comprometendo-se também a
isonomia material entre os acusados.212
No mesmo sentido, a colaboração premiada seria incompatível com um
devido processo legal substancial, ou seja, um processo justo, o que levaria a uma
inconstitucionalidade, pois é o Estado se valendo de um ardil instituto para
demonstrar acerto da sua pretensão acusatória. Nessa linha se encontram Jacinto
Nelson de Miranda Coutinho213 e Natalia Oliveira de Carvalho.214Demais
doutrinadores não defendem diretamente a inconstitucionalidade do instituto,
afirmando que a colaboração seria produto do “processo penal de resultados”, ou
seja, estaria mais preocupado o Estado com a eficiência do processo penal do que
com as garantias constitucionais do acusado.215
Aqueles que defendem a constitucionalidade da colaboração premiada,
afirmam que o princípio da individualização da pena é observado. Isso porque na
dosimetria são consideradas as circunstâncias pessoais do agente e não apenas a
reprovabilidade do fato, já que a remediação pelo acusado das consequências do
seu ato não é um indiferente penal. Aliás, outros institutos comprovam essa tese,
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CARVALHO, Natália Oliveira de. A delação premiada no Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2017. p.32-33.
212 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. Tradução de Ana Paula Zomer
et al. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 601.
213 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Fundamentos à inconstitucionalidade da delação
premiada. Boletim do IBCCRIM, São Paulo, ano 13, n. 159, p. 7-9, fev. 2006.
214 CARVALHO, Natália Oliveira de. Op. cit., p. 151-152.
215 BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos penais e
processuais penais. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 173.
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tais como a desistência voluntária, o arrependimento eficaz e o arrependimento
posterior.216
De um lado, a discussão do devido processo legal substancial, que caminha
em conjunto com a lealdade processual e boa-fé, fundamentos que definiriam a
inconstitucionalidade da colaboração premiada. De outro, o instituto como
instrumento de composição de conflitos, assegurando a funcionalidade e eficiência
na resposta à criminalidade, anseio social que não tolera a impunidade.
Dessa forma, a opção pela constitucionalidade do instituto mostra-se mais
acertada, quando afirma que a colaboração premiada é um benefício como os
demais previstos no Código Penal, permitindo o arrependimento do agente. Isso
porque, como já afirmado, o instituto não seria o primeiro previsto na legislação que
beneficia aquele agente que se arrepende e, por isso, a discussão de sua
constitucionalidade levaria também a de outros institutos, o que se revela
desproporcional, pois é em nome da própria individualização da pena que se leva à
conclusão de que aquele que colabora deve ter benefício por tal comportamento.
A argumentação pela inconstitucionalidade da colaboração premiada é mais
calcada por definir o benefício como um desacordo moral e ético. Todavia, essa
característica não é o bastante para uma possível inconstitucionalidade. A hipótese
de decretação de uma inconstitucionalidade retiraria do ordenamento jurídico todos
os benefícios penais resultantes de um possível acordo entre o acusado e o Estado
e, consequentemente, vários princípios seriam invocados, como individualização da
pena, devido processo legal, lealdade processual e dignidade da pessoa humana,
em detrimento dos próprios interesses do acusado.
Além disso, o Brasil é signatário de Convenções Internacionais que prevêem
a colaboração premiada como meio de formação de provas, por isso sua
compatibilidade com as ordens constitucionais dos diferentes Estados signatários. A
Convenção de Palermo (Convenção das Nações Unidas contra o Crime
Organizado), promulgada no Brasil pelo Decreto nº5.015, de 12 de março de 2004,
determinou o art. 26 exclusivamente para o tema.217
216

CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Crime organizado. 3. ed. Salvador: Jus
Podivm, 2014. p. 38-39.
2171. Cada Estado Parte tomará as medidas adequadas para encorajar as pessoas que participem ou
tenham participado em grupos criminosos organizados:
a) A fornecerem informações úteis às autoridades competentes para efeitos de investigação e
produção de provas, nomeadamente:
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No mesmo sentido, a Convenção de Mérida (Convenção das Nações Unidas
contra a corrupção), promulgada pelo Decreto nº5.687, de 31 de janeiro de 2006,
com previsão no art. 37.218
A traição, origem da colaboração premiada, é um discurso que não empolga
doutrinadores – ainda que sem contestar a inconstitucionalidade do instituto – tais
como Eugênio Pacelli de Oliveira219e Afrânio Silva Jardim220, criticando este último a
idéia do processo penal que supervaloriza a vontade das partes em detrimento da
aplicação da lei penal.

i) A identidade, natureza, composição, estrutura, localização ou atividades dos grupos criminosos
organizados;
ii) As conexões, inclusive conexões internacionais, com outros grupos criminosos organizados;
iii) As infrações que os grupos criminosos organizados praticaram ou poderão vir a praticar;
b) A prestarem ajuda efetiva e concreta às autoridades competentes, susceptível de contribuir para
privar os grupos criminosos organizados dos seus recursos ou do produto do crime.
2. Cada Estado Parte poderá considerar a possibilidade, nos casos pertinentes, de reduzir a pena de
que é passível um argüido que coopere de forma substancial na investigação ou no julgamento dos
autores de uma infração prevista na presente Convenção.
3. Cada Estado Parte poderá considerar a possibilidade, em conformidade com os princípios
fundamentais do seu ordenamento jurídico interno, de conceder imunidade a uma pessoa que
coopere de forma substancial na investigação ou no julgamento dos autores de uma infração
prevista na presente Convenção.
4. A proteção destas pessoas será assegurada nos termos do Artigo 24 da presente Convenção.
5. Quando uma das pessoas referidas no parágrafo 1 do presente Artigo se encontre num Estado
Parte e possa prestar uma cooperação substancial às autoridades competentes de outro Estado
Parte, os Estados Partes em questão poderão considerar a celebração de acordos, em
conformidade com o seu direito interno, relativos à eventual concessão, pelo outro Estado Parte, do
tratamento descrito nos parágrafos 2 e 3 do presente Artigo.
218 1. Cada Estado Parte adotará as medidas apropriadas para restabelecer as pessoas que
participem ou que tenham participado na prática dos delitos qualificados de acordo com a presente
Convenção que proporcionem às autoridades competentes informação útil com fins investigativos e
probatórios e as que lhes prestem ajuda efetiva e concreta que possa contribuir a privar os
criminosos do produto do delito, assim como recuperar esse produto.
2. Cada Estado Parte considerará a possibilidade de prever, em casos apropriados, a mitigação de
pena de toda pessoa acusada que preste cooperação substancial à investigação ou ao indiciamento
dos delitos qualificados de acordo com a presente Convenção.
3. Cada Estado parte considerará a possibilidade de prever, em conformidade com os princípios
fundamentais de sua legislação interna, a concessão de imunidade judicial a toda pessoa que
preste cooperação substancial na investigação ou no indiciamento dos delitos qualificados de
acordo com a presente Convenção.
4. A proteção dessas pessoas será, mutatis mutandis, a prevista no Artigo 32 da presente
Convenção.
5. Quando as pessoas mencionadas no parágrafo 1 do presente Artigo se encontrem em um Estado
Parte e possam prestar cooperação substancial às autoridades competentes de outro Estado Parte,
os Estados Partes interessados poderão considerar a possibilidade de celebrar acordos ou tratados,
em conformidade com sua legislação interna, a respeito da eventual concessão, por esse Estrado
Parte, do trato previsto nos parágrafos 2 e 3 do presente Artigo.
219 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 835839.
220 JARDIM, Afrânio Silva. Nova interpretação sistemática do acordo de cooperação premiada.
Disponível
em:
<http://emporiododireito.com.br/nova-interpretacao-sistematica-do-acordo-decooperacao-premiada-por-afranio-silva-jardim/>. Acesso em: 11 fev. 2018.
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A questão da constitucionalidade da colaboração premiada foi superada em
27 de agosto de 2015. Na ocasião, o pleno do Supremo Tribunal Federal, por
unanimidade, reconheceu a constitucionalidade do instituto, quando do julgamento
do Habeas Corpus nº127.483/PR, relacionado à Operação Lava Jato, Rel. Min. Dias
Toffoli, noticiado no Informativo de Jurisprudência nº796.221

5.3 Do conceito e as espécies de colaboração premiada
Ultrapassado o item sobre a constitucionalidade do instituto da colaboração
premiada, abordagem necessária face a ampla discussão sobre o tema, ainda que
resolvida pelo Supremo Tribunal Federal – que muito bem observou, como guardião
da Constituição, os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário –, mister
adentrar no conceito do presente tema.
Aliás, o conceito de colaboração premiada deve ser analisado, primeiramente,
de acordo com duas palavras que compõem seu nome. Nesse sentido, Guilherme
de Souza Nucci afirma que colaborar significa prestar auxílio, cooperar, contribuir e,
associando-se ao termo premiada, que representa vantagem ou recompensa, retirase o significado processual penal para o investigado ou acusado que dela se
221

Habeas corpus. Impetração contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Conhecimento.
Empate na votação. Prevalência da decisão mais favorável ao paciente (art. 146, parágrafo único,
do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Inteligência do art. 102, I, i, da Constituição
Federal. Mérito. Acordo de colaboração premiada. Homologação judicial (art. 4º, § 7º, da Lei nº
12.850/13). Competência do relator (art. 21, I e II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal
Federal). Decisão que, no exercício de atividade de delibação, se limita a aferir a regularidade, a
voluntariedade e a legalidade do acordo. Ausência de emissão de qualquer juízo de valor sobre as
declarações do colaborador. Negócio jurídico processual personalíssimo. Impugnação por coautores
ou partícipes do colaborador. Inadmissibilidade. Possibilidade de, em juízo, os partícipes ou os
coautores confrontarem as declarações do colaborador e de impugnarem, a qualquer tempo,
medidas restritivas de direitos fundamentais adotadas em seu desfavor. Personalidade do
colaborador. Pretendida valoração como requisito de validade do acordo de colaboração.
Descabimento. Vetor a ser considerado no estabelecimento das cláusulas do acordo de
colaboração - notadamente na escolha da sanção premial a que fará jus o colaborador -, bem como
no momento da aplicação dessa sanção pelo juiz na sentença (art. 4º, § 11, da Lei nº 12.850/13).
Descumprimento de anterior acordo de colaboração. Irrelevância. Inadimplemento que se restringiu
ao negócio jurídico pretérito, sem o condão de contaminar, a priori, futuros acordos de mesma
natureza. Confisco. Disposição, no acordo de colaboração, sobre os efeitos extrapenais de natureza
patrimonial da condenação. Admissibilidade. Interpretação do art. 26.1 da Convenção das Nações
Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (Convenção de Palermo), e do art. 37.2 da
Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (Convenção de Mérida). Sanção premial.
Direito subjetivo do colaborador caso sua colaboração seja efetiva e produza os resultados
almejados. Incidência dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Precedente.
Habeas corpus do qual se conhece. Ordem denegada. Informativo de Jurisprudência do STF nº
796.
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Disponível
em:
<http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/ informativo796.htm>. Acesso em: 1 maio.
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beneficia.222Aliás, para esse doutrinador, ainda que a lei utilize a expressão
colaboração premiada, na verdade cuida-se de delação premiada. Isso porque o
instituto, como previsto em lei, não se destina a qualquer espécie de cooperação de
investigado ou acusado, mas àquela na qual se descobrem dados desconhecidos
quanto à autoria ou materialidade da infração penal. Assim, trata-se de verdadeira
delação, no sentido de acusar ou denunciar alguém.
A expressão “delação premiada”, na opinião de Vladimir Aras, é criticada por
conta da carga carregada de preconceitos e dada a incapacidade de descrever todo
o instituto, que não se limita a mero delatio. Para ele, o termo “colaboração
premiada” é a denominação correta do instituto, gênero que se dividiria em quatro
espécies: delação premiada (propriamente dita), colaboração para libertação,
colaboração para recuperação de ativos e colaboração preventiva.223
Assim, com base no art. 4º, caput, da Lei nº12.850/13,224 sem prejuízo das
demais hipóteses de colaboração premiada previstas no ordenamento, a delação
premiada stricto sensu corresponderia aos incisos I e II225,a colaboração para
libertação de pessoas ao inciso V226, a colaboração para localização e recuperação
de ativos ao inciso IV227 e a colaboração preventiva ao inciso III.228
Ainda que alguns doutrinadores adotem essa divisão, ter como opção os
termos “colaboração” ou “cooperação processual” à delação denota o incômodo com
as críticas quanto à constitucionalidade do instituto, resultando em uma tentativa de
amenizar a carga traiçoeira e desleal a que está ligada.229
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NUCCI, Guilherme de Souza. Organização criminosa. 2. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro:
Forense, 2015. p. 44.
223ARAS,
Vladimir.
A
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de
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Disponível
em:
<https://blogdovladimir.wordpress.com/2015/01/07/a-tecnica-de-colaboracao-premiada/>.
Acesso
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224Art. 4º O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3
(dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha
colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que
dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados:
225 Art. 4º, caput, I - a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das
infrações penais por eles praticadas;
II - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa;
226 Art. 4º, caput, V - a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada.
227 Art. 4º, caput, IV - a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais
praticadas pela organização criminosa;
228 Art. 4º, caput, III - a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização
criminosa;
229 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. 6. ed. Salvador: Jus Podivm, 2018. p.
525-526.
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De fato, como já mencionado, a colaboração ou delação é uma espécie de
traição, mas é uma das alternativas legais e legítimas à disposição do réu para sua
autodefesa. A constatação de ser uma traição em nada invalida o instituto. Na
hipótese de vedação ao instituto, estaríamos diante de uma inconstitucionalidade,
em razão do art. 5º, LV da CRFB,230 por cerceamento de defesa.
Afirmar que os termos mais corretos para denominação do instituto seriam
colaboração ou cooperação em substituição a delação apenas dificulta o
entendimento do conceito do instituto, qual seja o acusado ou arrependido rompe
com os demais parceiros de crime e decide colaborar com o Estado em troca de
uma recompensa. Como ensina Afrânio Silva Jardim, o instituto é mais um
instrumento de defesa de um indiciado ou acusado, não se podendo jamais impedir
que estes possam confessar crimes ou delatar outros que também participaram da
prática criminosa, sendo tudo previsto e autorizado pela lei.231
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a colaboração
ou delação premiada é instrumento de investigação criminal que consiste na
hipótese de se atribuir recompensa legal ao autor ou partícipe de infração penal que
opte por ajudar os atores da persecução penal, contribuindo efetivamente para a
identificação dos demais coautores ou partícipes, recuperação total ou parcial do
produto do delito e/ou localização da vítima com a sua integridade física preservada.
Em outras palavras, o instituto da delação premiada consiste em um benefício
concedido ao acusado que, admitindo a participação no delito, fornece às
autoridades informações eficazes, capazes de contribuir para a resolução do
crime.232
Dessa forma, os termos colaboração, cooperação e delação premiadas são
denominações sinônimas e, assim, estão sendo aplicadas na doutrina e

230Art.

5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
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;
231 JARDIM, Afrânio Silva. Nova interpretação sistemática do acordo de cooperação premiada.
Disponível
em:
<http://emporiododireito.com.br/nova-interpretacao-sistematica-do-acordo-decooperacao-premiada-por-afranio-silva-jardim/>. Acesso em: 11 fev. 2018.
232
HC 174.286-DF. Informativo de Jurisprudência do STJ nº 495. Disponível em:
<https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/>. Acesso em: 1 mai. 2018.
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jurisprudência. A divisão realizada anteriormente apenas se faz necessária diante de
requisitos legais para que sejam premiadas.

5.4 Natureza jurídica do instituto da colaboração premiada

A natureza jurídica da colaboração premiada permite uma percepção tanto de
índole material quanto processual. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, como já
abordado, quando do julgamento do Habeas Corpus nº127.483/PR, com acórdão
publicado em 4 de fevereiro de 2016, sedimentou que a cooperação premiada é um
veículo de produção probatória, já que a partir das informações adquiridas nesse
procedimento decorrem diligências em busca de provas que as confirmem. As
declarações do delator são, portanto, meios de prova.
Assim entendeu o STF pela natureza de negócio jurídico processual da
colaboração premiada, pactuada entre o acusado e o Estado, por escrito, cuja
validade estaria condicionada à homologação pela autoridade judiciária competente.
E, então, aflorando a veia negocial da cooperação, se atrela a premiação ao
acordo.233,234
Entretanto, Humberto Dalla Bernardina de Pinho classifica o acordo de
colaboração como ultra partes, não consubstanciando negócio jurídico processual
propriamente, pois os contratantes não fixam efeitos diante da desvinculação do juiz
aos benefícios enumerados. Afirma que a hipótese única de negócio jurídico
processual corresponde ao art. 4º, § 4º da Lei nº 12.850/13235, que consiste no não
oferecimento de denúncia como consequência da cooperação, caso em que os

233

SENNA, Gustavo; BEDÊ JUNIOR, Américo. A colaboração premiada no Brasil. In: ZANOTTI,
Bruno Taufner; SANTOS, Cleopas Isaías (Org). Temas atuais de Polícia Judiciária. 2. ed.
Salvador: Jus Podivm, 2016. p. 376-379. Ver também DIPP, Gilson. A “delação” ou colaboração
premiada: uma análise do instituto pela interpretação da lei. Brasília: IDP/EDB, 2015. p. 43.
234 “A colaboração premiada é um negócio jurídico processual personalíssimo, uma vez que, além de
ser qualificada expressamente pela lei como ‘meio de obtenção de prova’, seu objeto é a
cooperação do imputado para a investigação e para o processo criminal, atividade de natureza
processual, ainda que se agregue a esse negócio jurídico o efeito substancial (de direito material)
concernente à sanção premial a ser atribuída a essa colaboração”. (STF, HC 127.483/PR, DJe
27/8/15
Informativo
STF
nº
796).
Disponível
em:
<http://www.stf.jus.br
/arquivo/informativo/documento/informativo796.htm>. Acesso em: 1 maio. 2018.
235 Art. 4º, § 4º - Nas mesmas hipóteses do caput, o Ministério Público poderá deixar de oferecer
denúncia se o colaborador:
I - não for o líder da organização criminosa;
II - for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos deste artigo.
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acordantes possuem ingerência sobre o acordo como um todo, inclusive os
desdobramentos.236
Isso porque reduzir a colaboração premiada a negócio jurídico processual
significa não contemplar toda a sua dimensão, tendo em vista as consequências
materiais do instituto, uma vez que, dependendo da hipótese, não seria razoável que
a extinção da punibilidade, a redução de pena, o regime prisional inicial e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos fiquem
vulneráveis a um prévio acordo entre acusado e o Ministério Público.
Afrânio Silva Jardim, por sua vez, entende a colaboração premiada como um
negócio jurídico processual, vez que dependeria de uma atitude bilateral: proposta
pela autoridade competente e aceita pelo acusado ou indiciado. No entanto, afirma
pela possibilidade, em teoria, da ocorrência da cooperação de forma unilateral pois,
nesse caso, não se poderia impedir que o indiciado ou réu confessasse um crime e
entregasse elementos de prova de seus partícipes, ainda que não provocado para
tanto. E, assim, sem o acordo de delação premiada, caberá ou não ao juiz reduzir a
pena privativa de liberdade, na proporção permitida na lei, ou seja, o colaborador
não terá a certeza de que o juiz irá conceder um dos benefícios, tornando
improvável, na prática, a hipótese de colaboração premiada unilateral.237
Importante destacar que, concretizados os objetivos perseguidos no acordo
de colaboração, o delator tem direito público subjetivo aos prêmios listados, mas a
escolha depende, exclusivamente, do Juízo.
Como mencionado no início, a natureza jurídica da colaboração comporta
duas acepções: material e processual. Materialmente, conforme se verifica na lei, a
delação pode significar: perdão judicial (causa extintiva da punibilidade), causa de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, causa de fixação
do regime inicial aberto ou semiaberto, causa de redução de pena e causa de
exclusão ou de atenuação dos efeitos da sentença condenatória.238

236

PINHO, Humberto Dalla Bernardina de; MELLO PORTO, José Roberto Sotero de. Colaboração
premiada: um negócio jurídico processual? In: ESPIÑEIRA, Bruno; CALDEIRA, Felipe. (Org.).
Delação premiada: estudos em homenagem ao Ministro Marco Aurélio de Mello.Belo Horizonte:
D’Plácido, 2016. p.127-138.
237 JARDIM, Afrânio Silva. Nova interpretação sistemática do acordo de cooperação premiada.
Disponível
em:
<http://emporiododireito.com.br/nova-interpretacao-sistematica-do-acordo-decooperacao-premiada-por-afranio-silva-jardim/>. Acesso em: 11 fev. 2018.
238 SILVA, Eduardo Araújo da. Organizações criminosas: aspectos penais e processuais da Lei
nº 12.850/13. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 56.
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Assim, os aspectos processuais e materiais da colaboração premiada não são
excludentes, eles se complementam, reforçando a natureza híbrida do instituto.
Dessa forma, o acordo observa as regras processuais previstas na lei, porém, as
consequências são totalmente materiais. A controvérsia existente se encontra no art.
4º, §4º da Lei nº 12.850/13 (causa para o não oferecimento da denúncia pelo
Ministério Público). Nesse caso, a natureza seria adjetiva na visão de Eduardo
Araújo da Silva239,isso porque o não oferecimento da denúncia seria mera
consequência da realização da colaboração premiada. Entretanto, se a cooperação
tem como consequência o não oferecimento da denúncia, preserva-se o estado de
inocência e a liberdade do colaborador, o que produz efeitos também materiais.
Ventilando a possibilidade da colaboração premiada na ação de improbidade
administrativa, por ter esta natureza jurídica civil, cabe ressaltar que o Código de
Processo Civil de 1973 previa alguns negócios jurídicos, como no caso da
desistência, no art. 267, VIII, do CPC DE 1973.
Barbosa Moreira, em Convenções das partes sobre matéria processual, já
reconhecia a referência legal de negócio jurídico (convenções legais na expressão
do autor), como da cláusula de eleição de foro, convenções sobre suspensão do
processo, aditamento da audiência por convenção das partes, dentre outras.240
O Novo Código de Processo Civil de 2015 consagra uma nova ideologia do
processo civil como o código das partes. Isso porque sugere que a figura do juiz
perca espaço para a figura das partes, diante da previsão expressa da atipicidade do
negócio jurídico processual no art. 190.241É dessa previsão que nasce a
possibilidade de advirem negócios jurídicos atípicos, tendo como objeto o ato
processual, com redefinição de sua forma ou da sua ordem e encadeamento dos
atos. Nesse caso, negocia-se sobre o processo, alterando suas regras.242
239

Ibid., p. 57.
MOREIRA, José Carlos Barbosa. Convenções das partes sobre matéria processual. In:
______. Temas de direito processual:terceira série. São Paulo: Saraiva, 1984. p. 87.
241Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes
plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da
causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou
durante o processo.
242 Enunciado do Fórum Permanente dos Processualistas Civis 257. (art. 190) O art. 190 autoriza que
as partes tanto estipulem mudanças do procedimento quanto convencionem sobre os seus ônus,
poderes, faculdades e deveres processuais. (Grupo: Negócios Processuais)
Enunciado do Fórum Permanente dos Processualistas Civis 258. (art. 190) As partes podem
convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, ainda que essa
convenção não importe ajustes às especificidades da causa. (Grupo: Negócios Processuais)
240
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5.5 Requisitos da colaboração premiada

A colaboração é um benefício concedido ao acusado pela disponibilização à
acusação de informações que forneçam resultados que justifiquem o recebimento da
benesse. Existem diversas previsões legais sobre o tema e cada uma conta com
requisitos próprios.
A Lei nº9.807/99 (Lei de proteção às testemunhas e ao réu colaborador) traça
regras gerais sobre a colaboração nos arts. 13243 (colaboração como causa extintiva
da punibilidade pelo perdão judicial) e 14244 (diminuição de pena de um a dois
terços).
Verifica-se pela redação do art. 13 que o perdão judicial é uma
discricionariedade do juiz, não se tratando de direito líquido e certo do colaborador,
já que o legislador optou por utilizar o verbo “poderá” em vez de “deverá”. Outro
requisito do artigo é a necessidade de o colaborar ser primário. Nesse caso, não há
necessidade de o colaborador ser possuidor de bons antecedentes, pois implicaria
restrição de norma benéfica ao réu, em homenagem ao princípio da legalidade
penal. Outro ponto é que a colaboração realizada na fase do inquérito deve ser
ratificada na instrução processual, sendo inviável retratação, haja vista que o art. 13
menciona a expressão acusado e não indiciado.
Se o art. 13 é uma faculdade do juiz, por se tratar de um perdão judicial, o art.
14, por ser redução de pena, constitui direito público subjetivo do acusado, se
presentes os requisitos da lei, pois a expressão “terá” empregada pelo legislador
denota tal sentido. Entretanto, a fração de redução apontada no artigo modifica-se

243

Art. 13. Poderá o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, conceder o perdão judicial e a
consequente extinção da punibilidade ao acusado que, sendo primário, tenha colaborado efetiva e
voluntariamente com a investigação e o processo criminal, desde que dessa colaboração tenha
resultado:
I - a identificação dos demais coautores ou partícipes da ação criminosa;
II - a localização da vítima com a sua integridade física preservada;
III - a recuperação total ou parcial do produto do crime.
Parágrafo único. A concessão do perdão judicial levará em conta a personalidade do beneficiado e a
natureza, circunstâncias, gravidade e repercussão social do fato criminoso.
244Art. 14. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o
processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime, na localização da
vítima com vida e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá
pena reduzida de um a dois terços.
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de acordo com a efetividade, pois, quanto mais eficiente a colaboração, maior será a
redução prevista dentro do parâmetro legal de um a dois terços.
O art. 14 menciona a colaboração premiada de forma voluntária na
investigação e no processo, conforme depreende-se de sua redação. Por orientação
do Superior Tribunal de Justiça, a colaboração do art. 14 requer ratificação em juízo,
nos mesmos moldes do art. 13.245
De forma diversa da prevista do art. 13, que menciona que somente o
acusado poderá realizar a colaboração, sugerindo que a delação realizada na fase
de investigação se confirme durante a instrução processual, o art. 14 já permite que
a colaboração beneficie tanto o indiciado quanto o acusado, abraçando a hipótese
de retratação posterior do indiciado, sendo essa a orientação do Supremo Tribunal
Federal.246
No caso de crimes hediondos e equiparados a hediondos (tráfico, tortura e
terrorismo), o art. 8º, parágrafo único, da Lei nº 8.072/90247 prevê a delação
premiada que, neste caso, não abarca toda e qualquer imputação hedionda,
aplicando-se apenas àquela que tenha como injusta a associação criminosa, pois a
colaboração será apenas premiada, desde que ocorra o desmantelamento da
associação, não sendo beneficiado o agente que esteja em concurso de agentes,
por exemplo.248Assim, no caso anterior, a colaboração será premiada se as
245

HC nº 186.566/SP, 5ª T. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 15/2/2011/ DJ de 21/3/2011.
Ementa: “Correta a não aplicação do art. 14 da Lei 9.087/99 (delação premiada), uma vez que, o
primeiro paciente contradisse em juízo toda sua confissão policial, não indicando o coautor do
roubo, bem como suas informações não foram imprescindíveis a localização do corréu”. Disponível
em:
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?
livre=186566&b=ACOR&p=true&l=10&i=10>. Acesso em: 8 dez. 2017.
246 AI nº 820.480-AgR/RJ, 1ª T, Rel. Min. Luiz Fux, em 3/4/12, votação unânime, merecendo destaque
o seguinte trecho da ementa: “Delação premiada. Perdão judicial. Embora não caracterizada
objetivamente a delação premiada, até mesmo porque a reconhecidamente preciosa colaboração
da ré não foi assim tão eficaz, não permitindo a plena identificação dos autores e partícipes dos
delitos apurados nestes volumosos autos, restando vários deles ainda nas sombras do anonimato
ou de referências vagas, como apelidos e descrição física, a autorizar o perdão judicial, incide a
causa de redução da pena do art. 14 da Lei nº 9.807/99, sendo irrelevantes a hediondez do crime
de tráfico de entorpecentes e a retratação da ré em Juízo”. Disponível em:
<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=3964012>. Acesso em: 8 dez. 2017.
247Art. 8º Será de três a seis anos de reclusão a pena prevista no art. 288 do Código Penal, quando
se tratar de crimes hediondos, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou
terrorismo.
Parágrafo único. O participante e o associado que denunciar à autoridade o bando ou quadrilha,
possibilitando seu desmantelamento, terá a pena reduzida de um a dois terços.
248 HC nº 62.618/SP, 5ª T., Rel. Min. Gilson Dipp, j. em 17/10/2006/ DJ de 13/11/2006, com trecho da
ementa: “I. Não se conhece do pedido relativo ao reconhecimento da confissão espontânea, se o
feito não foi instruído com as peças imprescindíveis à compreensão da controvérsia, em especial a
sentença penal condenatória, sem a qual não se pode analisar os fundamentos utilizados pelo
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informações oferecidas pelo colaborador resultarem em provas que desarticulem a
referida associação criminosa, descobrindo a identidade dos demais envolvidos.
No tópico seguinte serão abordados o procedimento e os requisitos da
colaboração premiada na Lei de Organização Criminosa, sendo esta a mais aplicada
em regra e que, posteriormente, servirá de parâmetro para uma suposta delação
premiada na ação de improbidade administrativa.

5.6 Do procedimento da colaboração premiada
O art. 3º, I, da Lei nº 12.850/13,249prevê a colaboração premiada como meio
de prova cabível para ser utilizada em qualquer fase da persecução penal, sendo
que o art. 4º, § 2º,250 determina que os legitimados a requerer aplicação do instituto
são o Ministério Público, o Delegado de Polícia e o possível colaborador junto ao
seu defensor.
Os benefícios estão previstos no art. 4º,caput,251 e o juiz poderá concedê-los
ao colaborador, desde que da colaboração decorra um dos incisos vinculados ao

Julgador para fixar a reprimenda. Precedentes. II. Hipótese em que se pleiteia, em favor do paciente
condenado pela prática de crime de latrocínio, a incidência da delação premiada prevista no art. 8º,
§ único, da Lei n.º 8.072/90. III. Referido dispositivo legal se aplica exclusivamente aos casos em
que, praticados os delitos de que cuidam a referida lei, por meio de quadrilha ou bando associados
para tal fim, este ou aquela sejam desmantelados em razão de denúncia feita por partícipe e
associado. IV. O paciente e os três co-réus não se associaram de forma estável para o fim de
praticar delitos hediondos ou assemelhados, hipótese única em que, comprovando-se que a
delação possibilitou o efetivo desmantelamento da organização criminosa, teria lugar a redução de
pena ora pleiteada. V. Eventual associação de agentes para a pratica de determinado crime dessa
natureza, ainda que sejam eficientes as informações prestadas pelo delator, não permite o
reconhecimento da delação premiada. VI. Ordem parcialmente conhecida, e nessa extensão,
denegada.Disponível
em:
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=62618&b=ACOR&p=
true&l=10&i=1>.
Acesso em: 8 dez. 2017.
249 Art. 3º Em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já
previstos em lei, os seguintes meios de obtenção da prova:
I - colaboração premiada;
250 Art. 4º, § 2º Considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público, a qualquer
tempo, e o delegado de polícia, nos autos do inquérito policial, com a manifestação do Ministério
Público, poderão requerer ou representar ao juiz pela concessão de perdão judicial ao colaborador,
ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial, aplicando-se, no que couber, o
art. 28 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal).
251 Art. 4º O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3
(dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha
colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que
dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados:
I - a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais
por eles praticadas;
II - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa;

121

caput do artigo, sendo estes quesitos alternativos. Aliás, o STJ pacificou o
entendimento de que não basta o cumprimento de um dos incisos arrolados ao art.
4º, é necessária a efetiva colaboração da resolução do crime.252Ato contínuo, o juiz
em momento algum participa da negociação do acordo entre as partes, cabendo a
ele somente a homologação posterior, como prevê o art. 4º, §6º.253
O juiz, no que diz respeito à homologação do acordo formulado entre as
partes, irá analisar a regularidade dos termos, se o procedimento foi aplicado de
forma legal, se os quesitos do caput foram devidamente cumpridos e ainda poderá
ouvir privadamente o colaborador, acompanhado de seu defensor, conforme
determinação do §7º,254 sendo passível a recusa da homologação, se o acordo não
atender às expectativas legais ou de aplicabilidade, de acordo com descrito no art.
8º, como já mencionado.
Aliás, cumpre consignar que Cezar Roberto Bitencourt e Paulo César Busato
defendem a inconstitucionalidade dos §§ 2º e6º do art.4º da lei, já que essas
previsões na legislação transformariam o delegado de polícia em sujeito
processual.255
No entanto, na visão de Didier256,a posição anteriormente destacada não
parece ser a melhor. A lei atribui ao delegado de polícia capacidade negocial – e
ainda exige a sua complementação – apenas nos autos do inquérito policial, em que
III - a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa;
IV - a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela
organização criminosa;
V - a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada.
252 Segundo o entendimento do colegiado, não basta que o investigado confesse sua participação no
crime. Ainda que conte detalhes de toda a atividade ilícita e incrimine seus comparsas, ele só fará
jus aos benefícios da delação premiada se suas informações forem efetivamente eficazes para a
resolução
do
delito
(HC
90.962
STJ).
Disponível
em:
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=90962&b=ACOR&p=true&l=10&i=3>.
Acesso em: 8 dez. 2017.
253 Art. 4º, § 6º O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização
do acordo de colaboração, que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor,
com a manifestação do Ministério Público, ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o
investigado ou acusado e seu defensor.
254 Art. 4º, § 7º Realizado o acordo na forma do § 6º, o respectivo termo, acompanhado das
declarações do colaborador e de cópia da investigação, será remetido ao juiz para homologação, o
qual deverá verificar sua regularidade, legalidade e voluntariedade, podendo para este fim,
sigilosamente, ouvir o colaborador, na presença de seu defensor.
255 BITENCOURT, Cezar Roberto; BUSATO, Paulo César. Comentários à Lei de Organização
Criminosa: Lei n. 12.850/2013. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 122-123.
256 DIDIER JÚNIOR., Fredie; BOMFIM, Daniela Santos. A colaboração premiada como negócio
jurídico processual atípico nas demandas de improbidade administrativa. A&C – Revista de
Direito Administrativo & Constitucional, Belo Horizonte, ano 17, n. 67, p. 105-120, jan./mar. 2017.
DOI: 10.21056/aec.v17i67.475. Acesso em: 03 mar. 2018.
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o delegado já é titular de poderes (situações jurídicas ativas) relativos à investigação
e colheita de provas quanto à autoria e materialidade do delito.
De fato, o melhor posicionamento é o do doutrinador Fredie Didier. A
legislação é clara no sentido que a colaboração premiada seja dirigida pelo delegado
de polícia, o que por si só não o torna sujeito processual, inexistindo
inconstitucionalidade nesse ponto. Aliás, o delegado de polícia é a autoridade que
dirige um inquérito policial e, não por isso, tem-se nessa fase guarida para a
inconstitucionalidade.

5.7 Da colaboração premiada na ação de improbidade administrativa
Ultrapassadas as questões relativas ao instituto da colaboração premiada em
si, necessárias para o desdobramento do tema na ação de improbidade, mister fazer
análise gradual da possibilidade da delação nas ações de cunho sobre improbidade.
Isso porque, após a análise dos requisitos e benefícios da delação, diante da
preocupação crescente com a corrupção, a utilização do instituto de direito penal
auxiliaria na punição de funcionários públicos, bem como de terceiros que se
aproveitam dos atos ilícitos praticados por membros da Administração Pública.

5.7.1 Da colaboração premiada como negócio jurídico processual e viabilidade da
aplicação na ação de improbidade administrativa
Como já afirmado anteriormente no ponto sobre a natureza jurídica da
colaboração premiada, este instituto tem como característica ser híbrido, possuindo
aspectos materiais e processuais. Como também já informado, a doutrina se divide
quanto a sua natureza.
Fredie Didier,257 em síntese, ressaltou que a colaboração premiada prevista
na Lei nº 12.850.2013 é ato jurídico em sentido lato, já que a exteriorização de
vontade das partes é elemento, cerne nuclear do seu suporte fático; é negócio
jurídico, pois a vontade atua também no âmbito da eficácia do ato, mediante a
escolha, dentro dos limites do sistema, das categorias eficácias e seu conteúdo; é
257

DIDIER JÚNIOR., Fredie; BOMFIM, Daniela Santos. A colaboração premiada como negócio
jurídico processual atípico nas demandas de improbidade administrativa. A&C – Revista de
Direito Administrativo & Constitucional, Belo Horizonte, ano 17, n. 67, p. 105-120, jan./mar. 2017.
DOI: 10.21056/aec.v17i67.475. Acesso em: 03 mar. 2018.
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negócio jurídico bilateral, pois formado pela exteriorização de vontade de duas
partes, e de natureza mista (material e processual), haja vista que as consequências
jurídicas irradiadas são de natureza processual e penal material; e é contrato,
considerando a contraposição dos interesses envolvidos.
Tal definição da natureza da colaboração proposta pelo doutrinador
mencionado é a mais acertada, tendo em vista as diversas características próprias
do instituto. Considerar a delação apenas como negócio jurídico é desconsiderar sua
essência material e as consequências processuais resultantes de sua realização e
vice-versa.
Diante dessa análise mais ampla sobre a natureza jurídica da colaboração
premiada como também um negócio jurídico bilateral, dando conotação de acordo e
livre disposição das vontades das partes, chega-se à controvérsia do instituto nas
ações de improbidade. Isso porque o art. 17, §1º, da Lei nº 8.429/1992 proíbe
expressamente “transação, acordo ou conciliação” no processo de improbidade
administrativa.258
Com a MP 703/2015 tentou-se editar regras para negociação, conclusão e
eventuais benefícios concedidos por acordos de leniência. A medida provisória
também tratava especificamente de improbidade, fazendo surgir a ideia da
colaboração premiada na ação de improbidade administrativa, por mencionar a
possibilidade de acordos com a participação, neste caso, do Ministério Público
Federal.
Em 3 de fevereiro de 2016, o Partido Popular Socialista (PPS) ajuizou uma
ADI, que recebeu o nº 5.466, para suspender os efeitos da MP 703/2015, alegando
que a Medida Provisória não atendia aos requisitos de urgência e relevância, por
violar os requisitos do art. 62, § 1º, “a”,” b”, da CF/1988. Entretanto, foi julgada
improcedente a medida de liminar dessa ADI, por entender o STF que a MP
703/2015 atende aos requisitos de relevância e urgência; que não trata de matéria
vedada ao instituto pela CF; que não fragiliza a atuação do Ministério Público; que

258Art.

17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela
pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.
§ 1º É vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações de que trata o caput.
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mantém ileso o exercício do poder de polícia da Administração, por atender aos
interesses nacionais.259
De qualquer forma, a MP caducou em maio de 2016260, pela não apreciação
pelo Congresso Nacional; no entanto, isso não é empecilho para a existência de
autocomposição no processo da ação de improbidade administrativa, até diante da
importância do instituto nos casos de corrupção.
A verdade é que, no entendimento de Fredie Didier, o §1º do art. 17 da Lei
nº 8.429/1992 já estava ultrapassado. Observa-se que existe proximidade entre a
ação penal e a ação por improbidade administrativa em virtude das sanções
decorrentes, muito embora a natureza jurídica seja diferente, já que a ação de
improbidade está inserida no campo de direito administrativo com natureza civil e a
outra ação, obviamente, no de direito penal.261
As fases no processo da ação de improbidade administrativa, com uma
defesa prévia, da mesma forma do que ocorre no processo penal, é também prova
da semelhança entre as ações, segundo esse autor.
Na edição da Lei nº 8.429/1992, o sistema do Direito Penal brasileiro era
contrário a qualquer solução negociada. Ocorre que, a partir de 1995, com a
Lei nº 9.099/1995, instrumentos de justiça penal negociada começaram a ser
previstos no Direito brasileiro. Desenvolveram-se técnicas de justiça penal
consensual.
Dessa forma, são exemplos a transação penal, prevista no art. 76 da
Lei nº 9.099/1995262,e a suspensão condicional do processo penal, prevista no art.

259

STF, ADI 5.466, DJe 25/02/2016. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/
detalhe.asp?incidente=4920496>. Acesso em: 8 dez. 2017.
260DIDIER JÚNIOR., Fredie; BOMFIM, Daniela Santos. A colaboração premiada como negócio
jurídico processual atípico nas demandas de improbidade administrativa. A&C – Revista de
Direito Administrativo & Constitucional, Belo Horizonte, ano 17, n. 67, p. 105-120, jan./mar. 2017.
DOI: 10.21056/aec.v17i67.475. Acesso em: 03 mar. 2018.
261DIDIER JÚNIOR., Fredie; BOMFIM, Daniela Santos. A colaboração premiada como negócio
jurídico processual atípico nas demandas de improbidade administrativa. A&C – Revista de
Direito Administrativo & Constitucional, Belo Horizonte, ano 17, n. 67, p. 105-120, jan./mar. 2017.
DOI: 10.21056/aec.v17i67.475. Acesso em: 03 mar. 2018.
262 Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada,
não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena
restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta.
§ 1º Nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o Juiz poderá reduzi-la até a metade.
§ 2º Não se admitirá a proposta se ficar comprovado:
I - ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime, à pena privativa de liberdade, por
sentença definitiva;
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89 da mesma lei.263Nesses casos, existe negociação que produz consequências no
âmbito do Direito Penal material.
Além disso, o processo penal também sofreu transformações com a
ampliação das possibilidades de negociação entre autor e réu. O instituto da delação
premiada, previsto em algumas leis, estando porém mais completo na Lei nº
12.850/2013,é o principal exemplo da possibilidade de negociação na esfera penal.
Dessa forma, chega-se à conclusão de que o que impedia a colaboração premiada
na ação de improbidade administrativa era justamente a impossibilidade da
ocorrência de negociação no campo penal, tendo em vista princípios basilares como
o da obrigatoriedade na ação civil pública e da previsão de que o interesse público
era completamente indisponível. A partir do momento em que na esfera penal existe
a possibilidade de barganha com o acusado dos resultados que traz uma ação

II - ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, pela aplicação de pena
restritiva ou multa, nos termos deste artigo;
III - não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os
motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida.
§ 3º Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será submetida à apreciação do Juiz.
§ 4º Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração, o Juiz aplicará a pena
restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para
impedir novamente o mesmo benefício no prazo de cinco anos.
§ 5º Da sentença prevista no parágrafo anterior caberá a apelação referida no art. 82 desta Lei.
§ 6º A imposição da sanção de que trata o § 4º deste artigo não constará de certidão de antecedentes
criminais, salvo para os fins previstos no mesmo dispositivo, e não terá efeitos civis, cabendo aos
interessados propor ação cabível no juízo cível.
263 Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou
não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do
processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha
sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão
condicional da pena (art. 77 do Código Penal).
§ 1º Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, este, recebendo a
denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as
seguintes condições:
I - reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo;
II - proibição de frequentar determinados lugares;
III - proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do Juiz;
IV - comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas
atividades.
§ 2º O Juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que
adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado.
§ 3º A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro
crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano.
§ 4º A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por
contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta.
§ 5º Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade.
§ 6º Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo.
§ 7º Se o acusado não aceitar a proposta prevista neste artigo, o processo prosseguirá em seus
ulteriores termos.
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penal, nada mais lógico do que existir tal possibilidade em um processo de natureza
civil como o de improbidade administrativa.
Além do exposto, mais um argumento dogmático simples para defender a
revogação do art. 17, §1º, da Lei de Improbidade está no §4º do art. 36 da Lei
nº 13.140/2015 (Lei da Mediação),264que expressamente admite a autocomposição
em ação de improbidade administrativa.
Por fim, na conclusão de Fredie Didier, na dimensão ressarcitória e
desconstitutiva da ação de improbidade, que é idêntica a qualquer ação civil pública
ou ação popular, a autocomposição não apresenta problema algum. Especialmente
se considerarmos que o NCPC apresenta a possibilidade de homologação de
autocomposição parcial (art. 354, parágrafo único, NCPC). Assim, podemos chegar
a algumas conclusões: a) admite-se a colaboração premiada como negócios
jurídicos atípicos no processo de improbidade administrativa (art. 190 do CPC c/c o
art. 4º da Lei nº 12.850/2013 e com os arts. 16 e17 da Lei nº 12.846/2013); b)
admite-se negociação nos processos de improbidade administrativa, sempre que
isso for possível, na respectiva ação penal, observados, por analogia, os limites de
negociação ali previstos; c) admitem-se os acordos parciais, sendo considerados
parcela incontroversa; d) admite-se a “colaboração premiada” em processos de
improbidade administrativa, respeitados os limites e critérios da lei de regência.265
Com efeito, respeitável parcela da doutrina afirma ser plenamente possível a
extensão da colaboração premiada para a ação de improbidade, vez que se trata de
um benefício ao acusado, além de potencializar a própria recomposição do erário.
Essa tese é abraçada, por exemplo, por Nicolao Dino,266 Cleber Masson e Vinicius
Marçal.267
No mesmo sentido, João Paulo Hecker da Silva afirma pela possibilidade de
projeção dos efeitos da colaboração premida às ações de improbidade

264

Art. 36, § 4º Nas hipóteses em que a matéria objeto do litígio esteja sendo discutida em ação de
improbidade administrativa ou sobre ela haja decisão do Tribunal de Contas da União, a conciliação
de que trata o dependerá da anuência expressa do juiz da causa ou do Ministro Relator.
265DIDIER JÚNIOR., Fredie; BOMFIM, Daniela Santos. A colaboração premiada como negócio
jurídico processual atípico nas demandas de improbidade administrativa. A&C – Revista de
Direito Administrativo & Constitucional, Belo Horizonte, ano 17, n. 67, p. 105-120, jan./mar. 2017.
DOI: 10.21056/aec.v17i67.475. Acesso em: 03 mar. 2018.
266DINO, Nicolao. A colaboração premiada na improbidade administrativa: possibilidade e
repercussão probatória. In: SALGADO, Daniel de Resende; QUEIROZ, Ronaldo Pinheiro de (Org.).
A prova no enfrentamento à macrocriminalidade. Salvador: Jus Podivm, 2015. p. 455-459.
267MASSON, Cleber; MARÇAL, Vinicius. Crime organizado. São Paulo: Método, 2015. p. 152-155.
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administrativa, após a revogação do art. 17, §1º, da Lei nº 8.429/92 que estabelecia
ser incabível a transação, acordo ou conciliação nas ações de improbidade
administrativa.268
Além dos autores mencionados, fato é que encontramos já na jurisprudência
uma luz pela possibilidade da delação premiada nas ações de improbidade
administrativa, como visto na jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª
Região,

de

relatoria

do

desembargador

federal

Luís

Alberto

D’Azevedo

Aurvalle.269No entanto, não são todos os doutrinadores que se curvam para a
possibilidade de aproveitamento da colaboração premiada na ação de improbidade
administrativa. Exemplos disso são Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves.
Esses doutrinadores afirmam270 ser inviável a aplicação da delação premiada
na tentativa de inviabilizar o ajuizamento da ação de improbidade administrativa ou
mesmo extinguir aquelas que já tramitam. Isso porque o art. 17, §1º, da LIA veda
expressamente qualquer tipo de transação, acordo ou conciliação, como já exposto.
Entretanto, neste ponto, conclui-se que os mencionados autores não levaram em
consideração a MP 703/2015.Afirmam também que as esferas criminal, cível e
administrativa são independentes, ressalvadas as hipóteses de prevalência da
jurisdição criminal expressamente prevista nos arts. 65 e 386, I, IV e VI do Código de

268

SILVA, João Paulo Hecker da. A delação premiada e seus efeitos na ação de improbidade
administrativa.Fato e Notícia, 14 de junho de 2016. Disponível em: <http://lucon.adv.br/2016/wpcontent/uploads/2018/03/A-delacao-premiada-e-seus-efeitos-na-acao-de-improbidadeadministrativa-Fato-e-Noticia.pdf>. Acesso em: 03 mar. 2018.
269 O artigo 17, § 1º, da Lei 8.429/92 veda a “transação, acordo ou conciliação” nas ações de
improbidade administrativa. Se em 1992, época da publicação da Lei, essa vedação até se
justificava tendo em vista que estávamos engatinhando na matéria de combate aos atos ímprobos,
hoje, em 2015, tal dispositivo deve ser interpretado de maneira temperada. Isso porque, se o
sistema jurídico permite acordos com colaboradores no campo penal, possibilitando a diminuição da
pena ou até mesmo o perdão judicial em alguns casos, não haveria motivos pelos quais proibir que
o titular da ação de improbidade administrativo, no caso, o MPF pleiteie a aplicação de recurso
semelhante na esfera cível. Cabe lembrar que o artigo 12, parágrafo único, da Lei 8.249/92 admite
uma espécie de dosimetria da pena para fins de improbidade administrativa, sobretudo levando em
conta as questões patrimoniais. Portanto, os acordos firmados entre os réus e o MPF devem ser
levados em consideração nesta ação de improbidade administrativa. (TRF-4 - AG:
50016898320164040000 5001689-83.2016.404.0000, Relator: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO
AURVALLE, Data de Julgamento: 21/01/2016, QUARTA TURMA, Data de Publicação: D.E.
28/01/2016).Disponível
em:
<https://trf-4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/459832003/agravo-deinstrumento-ag-50202078720174040000-5020207-8720174040000/inteiro-teor-459832027>.
Acesso em: 15 jan. 2018.
270GARCIA, Emerson. ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade administrativa. 9. ed. São Paulo:
Saraiva, 2017, p. 915.
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Processo Penal.271Além disso, são enfáticos na questão sobre a literalidade do art.
12 da LIA em dizer que a aplicação das sanções previstas na lei independe das
sanções penais, civis e administrativas previstas em lei específica.272
No entanto, ainda que esses autores afirmem pela impossibilidade de a
colaboração premiada impedir o ajuizamento da ação de improbidade administrativa
ou até extinguir as que estão em curso, fundamentam pela possibilidade de
empréstimo dos elementos probatórios produzidos no âmbito criminal por delação.
No entanto, permitir os elementos de prova oriundos de uma colaboração premiada
ocorrida em uma ação penal é, implicitamente, concordar com a possibilidade de
influência do instituto na ação de improbidade administrativa. Isso porque, se os
elementos de prova decorrentes de uma delação podem intervir e servir na ação de
improbidade administrativa, considera-se viável então o instrumento que os trouxe
ao mundo jurídico, ou seja, sua fonte, sendo neste caso a própria colaboração
premiada.
Assim, por um lado, uma corrente defende a impossibilidade de celebrar
acordos de delação premiada nas ações de improbidade administrativa, com
fundamento no princípio da indisponibilidade do interesse público, pois o benefício
do que for acordado será sobre uma coisa indisponível, ou seja, o patrimônio
público. Por outro lado, defende-se o posicionamento de que, sendo o patrimônio
público indisponível, a colaboração premiada é, sim, apta a ser realizada no curso
da ação de improbidade administrativa, porque aqui se almeja desconstituir não
apenas criminosos esparsos, mas também uma organização criminosa por um todo.
Ao seguir essa linha de raciocínio em que foi realizado o presente trabalho,
consubstanciando-se nos movimentos jurisprudenciais e doutrinários mais recentes
271Art.

65. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em
estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício
regular de direito.
[...]
Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
I - estar provada a inexistência do fato;
IV - estar provado que o réu não concorreu para a infração penal; (Redação dada pela Lei nº 11.690,
de 2008)
VI - existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e
§ 1º do art. 28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência;
(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)
272Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação
específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que
podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: (Redação
dada pela Lei nº 12.120, de 2009).
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que timidamente vêm enfatizando esse posicionamento, não se deixou de observar
os parâmetros legais e constitucionais capazes de balizar esse entendimento.
Logo, conclui-se que, além de ser possível, é viável celebrar acordos de
colaboração premiada no bojo das ações de improbidade administrativa, e não
apenas aproveitar o instituto decorrente de uma ação penal, utilizando-se como base
o procedimento da própria Lei nº 12.850/2013 (arts. 4º a 7º) – Organizações
Criminosas –, que traz maior aplicabilidade e repercussão no que tange à
colaboração, até a alteração legal na Lei de Improbidade Administrativa.
Em tempos de Lava Jato e de pós-Mensalão, é claro que um dos maiores
problemas que a comunidade jurídica brasileira enfrenta é a macrocriminalidade, em
especial o crime organizado. Neste cenário, vislumbra-se que, em cada operação
deflagrada pela polícia judiciária, o ordenamento jurídico nacional revela-se
insuficiente para coibir e para penalizar tal prática.
Dessa forma, o desafio do direito contemporâneo torna-se a descobrir quais
meios são aptos para reprimir as crescentes associações criminosas em prol da
proteção da Administração Pública. Nesse aspecto, a eficácia da aplicabilidade da
Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), juntamente com o instituto da
delação premiada, previsto em diversos dispositivos normativos, são esperanças
para o combate à corrupção.
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CONCLUSÃO

A atual Lei de Improbidade Administrativa surgiu com um projeto de lei no
governo do então presidente Fernando Collor de Mello. Desse momento até agora,
passou por uma possível inconstitucionalidade formal, em virtude do não respeito ao
trâmite imposto pela Constituição de 88 no que tange à bicameralidade, até a mais
recente discussão sobre a questão da inconstitucionalidade material, no que diz
respeito ao tipo aberto de alguns dispositivos da lei.
A

ação

de

inconstitucionalidade

formal

pelo

Supremo

foi

julgada

improcedente, ainda que na visão do ministro relator o trâmite do projeto de lei tenha
vício por violação à bicameralidade exigida. De fato, esse entendimento era o mais
coeso diante dos demais votos.
Ressalta-se que a atual Lei de Improbidade não foi o pontapé inicial na
tentativa de bloquear atos que violem a probidade dentro da Administração Pública.
Duas leis foram revogadas pela atual: a Lei Pitombo Godói-Ilha e a Bilac Pinto,
ambas muito rasas se comparadas à Lei nº8.429/92, que dispõe de uma ampla
denominação do que seriam os atos de improbidade.
A escolha do tema de improbidade plana sobre sua importância diante dos
últimos acontecimentos do país; entretanto, apenas discorrer sobre ela é
desnecessário diante da literalidade do texto da lei. Por isso a escolha de temas
mais controversos e com relação direta com o ponto de acesso à justiça.
Dessa forma, a escolha de institutos como competência, prescrição,
cautelares e colaboração premiada na ação de improbidade e seus temas
controvertidos se mostram necessários diante de outros assuntos. Temas
controvertidos são, na maioria das vezes, pontos de trajeto para o próprio acesso à
justiça.
É necessário ter esse balanço das questões controvertidas, até porque a
própria Lei de Improbidade tem alguns problemas, após anos de vigência. É,
portanto, essencial o papel do Judiciário, com sua visão cirúrgica, para retirar a
essência a lei e aplicá-la da melhor forma possível.
O principal ponto da competência está na prerrogativa de função nas ações
de improbidade administrativa. A jurisprudência passou por várias alterações, desde
o cabimento da prerrogativa até a sua não aplicação. No presente momento, a
discussão permanece, todavia, somente para evolução da sociedade e melhora das
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questões de impunidade. Não há como defender a aplicabilidade da tese de
prerrogativa nessas ações de improbidade, em nome da democracia, da justiça e,
principalmente, por ser a ação de improbidade administrativa de natureza cível e não
penal.
A prescrição, por exemplo, passa pela discussão se deve ser considerada de
forma global ou individualizada, nos casos de ações com vários réus. É claro que a
individualização é um método que demonstra a visão de real justiça, já que mesmo
em se tratando de uma ação de improbidade, que visa à proteção do patrimônio
público, devem-se preservar os direitos constitucionais dos réus.
Da mesma forma, a discussão pela imprescritibilidade do dano ao erário é
necessária. Primordial seria um prazo amplo no caso do dano ao erário, mas não
sua imprescritibilidade, o que acaba por gerar insegurança jurídica.
No que diz respeito às cautelares, tema escolhido diante de algumas
divergências nascidas com a vigência do Novo Código de Processo Civil, verifica-se,
ao fim, a necessidade de respeito aos direitos fundamentais dos réus. Ou seja, para
a decretação de qualquer medida cautelar ou até das tutelas de urgência, é
essencial a verificação dos requisitos e dos indícios de improbidade, quando cabível.
Nesses casos, mister destacar o papel fundamental do magistrado ao pairar sua
observação no processo, ignorando a opinião pública a respeito do caso, já que na
maioria das vezes estamos diante de agentes públicos.
Quanto ao instituto da colaboração premiada, é viável celebrar acordos no
bojo das ações de improbidade administrativa e não apenas aproveitar os resultados
doinstituto decorrente de uma ação penal, tendo-se como base o procedimento da
própria Lei nº 12.850/2013 (Lei de Organização Criminosa), descrito em seus arts. 4º
a 7º, já que traz maior aplicabilidade e repercussão no que tange à colaboração, até
uma alteração na Lei de Improbidade Administrativa.
Por fim, distante está a coexistênciade um ponto pacífico sobre o tema de
improbidade. Há a verdadeira necessidade do debate sobre o assunto entre as
principais autoridades para sedimentar a lei. Ainda assim, o papel atual da lei é de
suma importância diante dos últimos acontecimentos e do combate à cultura da
impunidade, o que não sugere uma solução em si, mas apenas um norte de como o
tema poderá caminhar pelos próximos anos.
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