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“Os que acham que a morte é o maior de todos os males é 
porque não refletiram sobre os males que a injustiça pode 

causar.”  

(SÓCRATES – Filósofo grego) 



RESUMO 

 

A improbidade administrativa é um fenômeno antigo na história do Brasil, 

tendo suas raízes estranhadas na própria colonização do país. Nesse sentido, 

tornou-se indispensável a implementação de medidas para o combate à corrupção 

lato sensu1, mobilizando as diversas áreas do direito para tal finalidade.  

 

A promulgação da Constituição Federal da Republica de 1988 (CRFB/1988) 

conferiu rigidez constitucional aos meios de coibição à improbidade administrativa , 

estabelecendo peremptoriamente princípios e normas pertinentes ao tema, 

evidenciando a importância do controle dos atos praticados pelos agentes públicos. 

Todavia, ficou a cargo do legislador infraconstitucional regulamentar as ações de 

improbidade administrativa, o que ocorreu com a promulgação da Lei nº 8429/1992 

(Lei de Improbidade Administrativa – LIA). A Lei regulou seus aspectos materiais, 

quais sejam: seus sujeitos (art. 1º e 2º), atos (art. 9, 10 e 11) e sanções (art. 12); 

como também seus aspectos procedimentais (art. 17).  

 

O tema central do estudo refere-se ao juízo competente para julgamento e 

processamento dos agentes públicos nas ações de improbidade administrativa, por 

eles gozarem de foro por prerrogativa de função no julgamento dos crimes comuns 

(responsabilidade penal) e de responsabilidade (responsabilidade política), e este 

ser um benefício relacionado exclusivamente com o cargo ocupado pelo agente. 

Neste sentido, por a ação de improbidade ser essencialmente sancionatória e 

dotada de aspectos políticos-administrativos, possuindo peculiaridades das duas 

esferas, muitos questionam a extensão da aplicação do benefício em questão 

levando em consideração o silêncio da lei. 

 

 Visto isso, aprofundarei a discussão especificamente no que se refere aos 

agentes públicos, dividindo-a em dois aspectos: (1) os agentes políticos respondem 

por improbidade administrativa, visto já responderam no âmbito político-

administrativo por crimes de responsabilidade? (2) em caso positivo, aplica-se foro 

                                                 
1
 Conceito será melhor explicado no tópico “Corrupção e Administração Pública” do Capítulo I do 

trabalho 
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de prerrogativa de função? Essas questões levantadas são alvo de bastante 

divergência na doutrina e, principalmente, na jurisprudência. 

 

Desta forma, o trabalho objetiva analisar se se estenderia a prerrogativa de 

foro às ações de improbidade administrativa visto que, mesmo constitucionalmente 

consagrada como ação civi l, é uma ação dotada de peculiaridades relevantes, seja 

pelo forte conteúdo sancionatório, principalmente no que tange às penas previstas 

que ultrapassam as reparações pecuniárias do direito civil, seja por envolver 

interesses político e posições hierárquicas. Ultrapassada a questão, ainda busca 

analisar o ajuizamento destas ações em face dos agentes políticos, tanto em razão 

de sua possibilidade (visto já responderem por crimes de responsabilidade) quanto 

ao órgão jurisdicional competente para julgá-los (esbarrando novamente na questão 

da aplicação ou não da prerrogativa de foro).  

 

PALAVRAS–CHAVE: Corrupção. Agente Públicos. Improbidade Administrativa. 

Lei da Improbidade Administrativa. Foro por Prerrogativa de Função. Agentes 

Politicos. Crimes de Responsabilidade.  



ABSTRACT: 

 

The administrative misconduct is an old phenomenon in Brazilian history, 

having its roots in the country’s own colonization. In this sense, it has become 

essential to implement measures in order to deter corruption in a broad sense, 

mobilizing various law areas for this purpose.  

 

The Constitution of the Federal Republic of 1988 (CRFB/1988) promulgation 

conferred constitutional rigidity to the means of restraint of improper conduct, 

peremptorily establishing principles and standards to the theme, highlighting the 

importance of controlling the acts of public oficcial. However, the responsibility of 

regulating improper conduct was given to the infra regulatory legislator, through the 

discipline of material aspects with the enactment of Law nº 8429/1992 

(Administrative Misconduct Act - LIA), which are: their agents (Articles 1 and 2), acts 

(Articles 9, 10 and 11), penalties (Article 12), as well as its procedural aspects 

(Article 17).  

 

The central theme of the study refers to the competent court for the trial and 

processing of public agents through administrative misconduct proceedings, since 

they have a special function prerogative in the trial of common crimes (criminal 

liability) and responsibility crimes (political responsibility), this being a benefit 

exclusively associated with the position held by the agent. In this sense, since the 

misconduct proceeding is essentially punitive and provided with political-

administrative aspects, with peculiarities of both features, many question the extent 

of the benefit`s application taking into account the law’s silence. 

 

The discussion will be further deepened, specifically with regard to public 

agents, within two aspects: (1) the political agents respond for administrative 

misconduct, as they have already answered for responsibility crimes in the poli tical-

administrative level? (2) if so, is the special function prerogative applicable? These 

issues have been subject of intense doctrine divergence, especially within law case 

studies. 
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Thus, this paper aims to examine whether the special function prerogative 

should be extended to the administrative misconduct proceedings since, even if it 

has constitutionally been consecrated as a civi l action, it is provided with relevant 

peculiarities, either because of its strong penalty content, especially with regard to 

the penalties stipulated beyond the financial compensation in ci vil law, whether 

because it involves political interests and hierarchical positions. Once the issue has 

been surpassed, the paper aims to analyze the filing of these suits against political 

agents, both because of its possibility to be filed (as they have already responded for 

responsibility crimes) also in relation to the competent court for trial (coming up again 

by the question of whether or not the special function prerogative is applicable). 

 

 

KEYWORDS: Corruption. Public Official. Administrative Misconduct. 

Administrative Misconduct Act.  Special Function Prerogative. Political Agent. 

Responsibility Crimes. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho busca refletir quanto à aplicação do foro por prerrogativa 

de função nas ações de improbidade administrativa em face de agentes políticos, 

sob a ótica de uma prestação jurisdicional imparcial, eficiente e sem influência 

política administrativa. 

 

Não é novidade que a administração pública brasileira foi inspirada em um 

patrimonialismo de políticas de trocas, trânsito de influências, favorecimento ilegal, 

pagamento de propinas e nepotismos. Neste contexto, não são poucos os casos de 

corrupção dos agentes públicos, desmerecendo a confiança que a população 

depositou neles, enfraquecendo a credibilidade das instituições estatais.   

 

Diante dessa preocupação – violação ao patrimônio público e a impunidade 

dos agentes violadores –, evidenciou-se a necessidade de criar mecanismos 

processuais capazes de desestimular, coibir e punir práticas ímprobas contra o 

Estado. Assim, em seu art. 37, §6, a Constituição Federal da Republica de 1988 

consagrou a possibilidade de seus agentes responderem pelos atos de improbidade 

administrativa que venham a cometer no decorrer de sua função.  

 

Logo após, houve a edição da Lei n.º 8429/92, disciplinando todos os 

aspectos jurídicos relevantes das ações de improbidade, tornando-se um dos 

principais instrumentos legais para o fortalecimento da democracia e republica 

brasileira e para o combate da corrupção dentro da máquina estatal. 

 

Ocorre que, desde sua edição, surgiram na doutrina e jurisprudência intensos 

debates relacionados ao juízo competente para o processamento e julgamento de 

tais ações em face de agente políticos. É aqui, portanto, que está o escopo do 

trabalho.  

 

Primeiramente, no tocante à questão, abordarei a responsabilidade dos 

agentes públicos por atos atentatórios aos princípios basilares da administração 

pública, nas diversas searas jurídicas (penal, civil, administrativa e político-

administrativa)  
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 No segundo capitulo, irei esmiuçar a lei de improbidade administrativa, 

sintetizando seus conceitos e aspectos jurídicos formais e materiais.  

 

Por fim, no terceiro e último capítulo, abordarei, primeiramente, as ações de 

improbidade e o foro por prerrogativa de função para depois analisar a possibilidade 

de ajuizar as ações de improbidade em face dos agentes políticos e a aplicabilidade 

do foro por prerrogativa de função para o processamento de tais ações.  Para tanto, 

analisarei a posição da jurisprudência, especificamente do Supremo Tribunal 

Federal.  

 

Assim, o objetivo final do trabalho é desenvolver uma reflexão sobre as ações 

de improbidade, a aplicação do foro por prerrogativa de função e se u alcance aos 

agentes políticos, tendo em vista a conjuntura atual de insegurança jurídica 

enfrentada pelos operadores do direito, tanto pela jurisprudência oscilante quanto 

pela ausência de uma norma predeterminada sobre o procedimento e o julgamento 

das ações de improbidade jurídica.  
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CAPITULO I - PROTEÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A 

RESPONSABILIZAÇÃO DOS SEUS AGENTES 
 
 

Antes de qualquer análise, é fundamental discorrer sobre a corrupção 

existente dentro das instituições públicas e as medidas adotadas pelo nosso 

ordenamento para sua prevenção e repressão. Assim, impõe-se primordial analisar 

a responsabilidade dos agentes públicos decorrente da prática de atos atentatórios à 

integridade e moralidade da administração pública para depois discorrer 

especificamente sobre sua responsabilização nas ações de improbidade 

administrativa, foco central da pesquisa.  

 

1. CORRUPÇÃO E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

Para melhor compreensão do estudo, é fundamental definir alguns dos 

principais conceitos que serão bastantes utilizados no decorrer do trabalho. 

 

Corrupção 
 

O dicionário da língua portuguesa emprega, nos três primeiros significados, 

uma definição ampla da palavra corrupção, esta sendo: sf. 1. ação ou efeito de 

corromper.; 2. ação ou resultado de .subornar (dar dinheiro) uma ou várias pessoas 

em benefício próprio ou em nome de uma outra pessoa; suborno. 3. Utilização de 

recursos que, para ter acesso a informações confidenciais, pode ser utilizado em 

benefício próprio.   

 

Já no Código Penal Brasileiro (CP), a palavra corrupção possui um significado 

restrito, subdividida em dois tipos. O primeiro é a corrupção passiva que, na 

inteligência do art. 317 do CP, está empregada como o ato do agente público em 

solicitar ou receber, para si ou para outros, direta ou indiretamente, ainda que fora 

da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar 

promessa de tal vantagem. Já a segunda, prevista no art. 321 do mesmo diploma 

legal, consiste no ato de oferecer, (esse oferecimento pode ser praticado das mais 

variadas formas) vantagem, qualquer tipo de benefício ou satisfação de vontade, 
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que venha a afetar a moralidade da Administração Pública. Só se caracteriza 

quando a vantagem é oferecida ao funcionário público.  

 

Em que pesem essas definições, o presente estudo focará no sentindo 

abrangente da palavra – não na conotação restrita do Código Penal -, sendo 

corrupção qualquer ato praticado pelo agente público que, para atender interesse 

pessoal, viole ou comprometa os princípios regentes da Administração Pública2. 

 

Agente Público e Agente Político 

  

Entende-se por agente público todo sujeito que desenvolva alguma função 

em nome do Poder Público, ainda quando o faça apenas ocasionalmente.  São, 

assim, “todas as pessoas físicas que participaram de maneira permanente, 

temporária ou acidental, da atividade do Estado, seja por atos jurídicos, seja por atos 

de ordem técnica e material. ”3 

 

Nesta perspectiva, o conceito de agente público: 

 

(...) não se limita àquele que exerce função na Administração Pública ou 
função administrativa, que é apenas uma das funções estatais. Todas as 

outras funções estatais são também exercidas por agentes públicos, que 
englobam, assim, os que exercem a função legislativa no âmbito da União 
(senadores e deputados), dos Estados (deputados estaduais) e dos 

Municípios (vereadores), a função executiva no âmbito da União (presidente 
da República, ministros, membros do Ministério Público da União, membros 
da Advocacia da União, servidores públicos civis, militares e particulares 

agindo em colaboração com o poder público), dos Estados (governador de 
Estado e do Distrito Federal, secretários do Estado, membros do Ministério 
Público Estadual, membros da Procuradorias e Defensorias Estaduais, 

servidores civis, militares e particulares agindo em colaboração com o poder 
público) e dos Municípios (prefeitos municipais, secretários municipais, 
servidores públicos e particulares agindo em colaboração com poder 

público) e a função judicial no âmbito da União (ministros dos Tribunais 
Superiores, juízes dos Tribunais Regionais Federais e juízes federais) e do 
Estado (desembargadores e juízes estaduais).

 4
 

                                                 
2
 A Convenção de Mérida, conhecida como Convenção das Nações Unidas no combate a corrupção, 

da qual o Brasil é signatário, utiliza-se, igualmente ao presente trabalho, a conotação genérica e 
abrangente da palavra corrupção. Tal Convenção representa, por meio de 71 artigos divididos em 8 
capítulos, o maior documento global juridicamente vinculante capaz de prevenir e combater a 

corrupção em todas as suas formas. 
3  CRETELLA JÚNIOR, José. Curso de Direito Administrativo, 14ª Edição, Rio de Janeiro: Ed. 

Forense, 1995, p. 413, apud, GARCIA, Mônica Nicida. Responsabilidade do Agente Público. Belo 
Horizonte: Ed. Fórum, 2004, p.23. 
4
 GARCIA, Mônica Nicida. Responsabilidade do Agente Público. Belo Horizonte: Ed. Fórum, 2004, 

p.25. 
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Partindo desse pressuposto, pode-se afirmar que agente público é gênero do 

qual os agentes políticos são espécie. Celso Antônio Bandeira de Mello conceitua-os 

como: 

 

Agentes políticos são os titulares de cargos estruturais à organização 
política do País, ou seja, ocupantes dos que integram o arcabouço 

constitucional do Estado, o esquema fundamental do Poder. Daí que se 
constituem nos formadores da vontade superior do Estado. São agentes 
políticos apenas o presidente da República, os Governadores, Prefeitos e 

respectivos vices, os auxiliares imediatos dos Chefes do Executivo, isto é, 
Ministros e Secretários das diversas Pastas, bem como os Senadores, 
Deputados federais e estaduais e Vereadores. (...) A Relação jurídica que 

os vincula ao Estado é de natureza institucional, estatutária. Seus direitos e 
deveres não advêm de contrato travado com o Poder Público, mas 
descendem diretamente da Constituição e das leis. Donde, são por elas 

modificáveis, sem que caiba procedente oposição às alterações 
supervenientes, sub color de que vigoravam condições diversas ao tempo 

das respectivas investiduras. 
5
 

 

Assim, conclui-se que o agente político é um tipo de agente público 

diferenciado tanto pelo cargo hierarquicamente superior que ocupa na organização 

da Administração Pública, quanto pela natureza das atribuições por ele exercida, 

preocupando-se mais com o cargo desempenhado, do que com o sujeito que o 

desempenha. 

 

O que diferencia, portanto, o agente político das outras espécies de agente 

público é “o fato de estar ele marcado pela tomada de decisões e pela escolha entre 

opções políticas, o que justifica a plena liberdade ou independência funcional de que 

goza, desempenhando atribuições com prerrogativas e responsabilidades próprias, 

estabelecidas na Constituição e em leis especiais. ”  6  

 

No tocante ao trabalho, importa frisar que os agentes políticos integram o 

conceito abrangente de servidor público previsto no artigo segundo da LIA, como 

veremos mais adiante.  

 
 

 

                                                 
5
 DE MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 17ª Edição. São Paulo: Ed. 

Malheiros Editores, p. 230. 
6
 GARCIA, Mônica Nicida. Responsabilidade do Agente Público. Belo Horizonte: Ed. Fórum, 2004, 

p.33. 
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1.1  CORRUPÇÃO NO BRASIL 
 

Muito embora a corrupção esteja presente na vida particular das pessoas e 

em suas relações privadas, o termo corrupção vem sendo comumente empregado 

para descrever as atitudes desonestas dos agentes públicos no exercício de suas 

funções, almejando obter qualquer tipo de benefício/vantagem particular.  É o 

comportamento do agente que, violando os interesses da coletividade, utiliza-se da 

máquina pública em prol de seus interesses privados.  

 

Ressalta-se, também, que ainda que seja costumeiro associar a corrupção 

com a conduta praticada pelo agente contrária à lei, esta visão está equivocada. Ou 

melhor, incompleta. O ato corrupto precisa, além de ser ilegal, que o agente tenha a 

pretensão de corromper a coisa pública em seu próprio proveito. É uma espécie de 

ato qualificado, como bem leciona Calil Simão: 

 

Não podemos compreender a corrupção apenas como um ato ilegal ou 

imoral. A ideia de corrupção envolve um comportamento imoral qualificado, 
nem sempre ilegal; ao contrário, sob o aspecto formal, muitas vezes se julga 
legal. Em outras palavras, a corrupção abrange valores que re presentam 

uma fronteira entre a legalidade e a ilegalidade.  
Historicamente podemos constatar que a corrupção sempre esteve 
associada ao conceito de legalidade, tendo em vista que era considerado 

corrupto o sujeito que não respeitava as leis. Muitas vezes o ato ilegal é 
voltado para atender aos anseios sociais e prestigiar a própria ordem moral. 
É só utilizarmos o exemplo do Chefe do Executivo que comete desvio de 

finalidade de verba pública para atender uma necessidade urgente, 
inesperada e imediata da sociedade, criada por um desastre da natureza. 
(...) Trata-se de um desvio funcional. Assim sendo, afirmar que um indivíduo 

praticou corrupção é, em outras palavras, dizer que ele se desviou, com a 
sua conduta, dos valores esperado de uma pessoa, no exercício da função 
pública. 

 7
 

 

Isto posto, é importante compreender que a corrupção no Brasil está 

entranhada em toda sua história, estando presente desde o período colonial. 

Vejamos: 

 

 Os primeiros registros de práticas de ilegalidade no Brasil, que temos 

registro, datam do século XVI no período da colonização portuguesa, em 
que funcionários públicos, encarregados de fiscalizar o contrabando e 
outras transgressões contra a coroa portuguesa, ao invés de cumprirem 

suas funções, acabavam praticando o comércio ilegal de produtos 

                                                 
7
 SIMÃO, Calil. Improbidade Administrativa – Teoria e Pratica, 2ª Edição, Ed. Distribuidora, 2013, 

p.39. 
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brasileiros como pau-brasil, especiarias, tabaco, ouro e diamante. Cabe 

ressaltar que tais produtos somente poderiam ser comercializados com 
autorização especial do rei, mas acabavam nas mãos dos contrabandistas. 
8 

 
Desde então, o decorrer de toda a história política brasileira – que não nos 

interessa abordar aqui por não ser o foco do presente trabalho – nos faz perceber 

que a corrupção sempre apareceu como um ciclo e , independentemente de qual 

modelo de governo adotado, monarquia ou republica, ditatorial ou democrático, ela 

sempre esteve – e está – presente.   

 

Diante disto, para sanar tal problema, nota-se um despreparo do Estado, de 

maneira geral, para combater e prevenir a corrupção impregnada nas instituições 

públicas. Neste sentido, pontua Thiago Carneiro da Silva: 

 

No Brasil, de um lado o Estado institui respostas improfícuas e meramente 

ornamentais para a corrupção, negligenciando a complexidade desta 
prática, ignorando o que está além do seu caráter delituoso e, de outro lado, 
os cidadãos simplificam a corrupção à caricatura da figura política de 
hábitos escusos, mas diferentemente do que se comumente pensa, a 

corrupção "não é um fenômeno circunscrito a uma elite política perversa e 
sem ética, mas revela valores fortemente arraigados na população 
brasileira" (ALMEIDA, 2007, pág. 109), situação que exige soluções mais 

eficientes do que as previstas em nosso ordenamento jurídico.  
Ao se concentrar nas pessoas e não perceber que há algo maior e mais 
complexo revela-se o raciocínio simplista de fazer da moral pessoal ou da 

falta dela, a grande responsável pela corrupção. Para além da moralidade 
individual existem estruturas de ação que permitem ou mesmo fazem com 
que os agentes públicos cometam atos corruptos (MARTINS, 2008, pág. 

115). 
9
 

 

 
Assim sendo, o problema da corrupção é muito maior do que enxerga o senso 

comum da maioria da população. A sociedade insiste em ter uma visão enviesada, 

acreditando que, tirando os agentes corruptos de dentro do sistema, combateria de 

vez com a corrupção dentro de toda máquina estatal. Isto, admito, não é um 

                                                 
8
 BIASON, Rita. Breve História da Corrupção no Brasil. texto publicado no site contracorrupção.org. 

Acesso em 25/10/2014. (link= http://www.contracorrupcao.org/2013/10/breve-historia-da-corrupcao-

no-brasil.html). 
 
9
 DA SILVA, Tiago Carneiro. A corrupção e as suas raízes sociológicas no Brasil.  texto publicado no 

site contra jus.com.br, Publicado em 11/2013. Acesso em 01/11/2014. (link= 
http://jus.com.br/artigos/25871/a-corrupcao-e-as-suas-raizes-sociologicas-no-brasil#ixzz3Hkjnwnc9 ). 
 

 

http://www.contracorrupcao.org/2013/10/breve-historia-da-corrupcao-no-brasil.html
http://www.contracorrupcao.org/2013/10/breve-historia-da-corrupcao-no-brasil.html
http://jus.com.br/artigos/25871/a-corrupcao-e-as-suas-raizes-sociologicas-no-brasil#ixzz3Hkjnwnc9
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pensamento de todo errado, mas sim incompleto, sendo apenas uma das medidas 

que o Brasil precisaria tomar.  

 

O problema está além, comprometendo a estrutura do sistema como um todo. 

Portanto, adotar medidas micro em um problema que está macro, enraizado em toda 

a história de formação do governo brasileiro, nunca conseguirá combater esse mal 

que cada vez mais se espalha dentro das instituições públicas. O processo de 

mudança tem que acontecer nos três poderes (legislativo, executivo e judiciário), 

visando a responsabilização de seus agentes e o combate à impunidade de 

qualquer ato que atente contra a administração pública em geral.  

 
 
2. RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS 

 

O servidor público, pelo exercício irregular de seu cargo, emprego ou função 

sujeita-se à responsabilização civil, penal e administrativa. Neste sentido, podemos 

observar os arts. 121 e 125 do Estatuto dos Servidores Públicos Federais (Lei 

8.112/1990): 

Art. 121.  O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo 
exercício irregular de suas atribuições.  

Art. 125.  As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular -se, 
sendo independentes entre si.  

 

Conclui-se que o agente público, ao praticar um ato ilícito que acarrete em 

prejuízo à administração pública, poderá vir a responder em três áreas distintas do 

direito - penal, civil e administrativa -, de acordo com a natureza e a extensão de sua 

conduta. Pode-se, ainda, ser penalizado com sanções cumulativas, visto tratar-se de 

esferas independentes entre si.   

 
2.1 RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

A Constituição da República Federal de 1988, em relação à responsabilização 

do servidor público por prejuízos causados a terceiros, adotou a teoria da 

responsabilidade subjetiva, conforme redação do art. 37, §6º: 
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Art. 37, § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 

prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.  

 

Pode-se afirmar, da leitura do artigo supracitado, que as pessoas jurídicas de 

direito público e as pessoas jurídica de direito privado prestadoras de serviços 

públicos, respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, não havendo 

a necessidade de verificar se houve dolo ou culpa por parte do servidor para 

ocorrência do evento danoso. O Estado, nestes termos, sempre deverá indenizar 

terceiro prejudicado, a não ser que haja hipótese de quebra do nexo causal (culpa 

exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior). Em contrapartida, 

a responsabilização do servidor público é subjetiva, requerendo, no mínimo, a 

caracterização de culpa em seu ato laboral.  

  

A Lei nº 8.112/1990, nesta mesma linha de raciocínio, definiu, em seu art. 

122, que a responsabilidade civi l do servidor público decorre de ato omissivo ou 

comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. 

 

Ainda, é importante esclarecer que além da análise do elemento subjetivo, a 

responsabilização do servidor só será cabível se, no caso concreto, estiver 

devidamente caracterizado o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão do 

agente, não elidida por causas excludentes (caso fortuito, força maior e culpa 

exclusiva de terceiro). 

 

2.2 RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA 

 

Conforme o art. 124 da Lei nº 8112/1990, a responsabilidade administrativa, 

assim como a civil, também resultará de um ato omissivo ou comissivo praticado no 

desempenho do cargo ou função. O servidor que praticar ilícitos funcionais previstos 

nas legislações estatutárias e disposições complementares, afrontando o bom 

funcionamento da administração pública, sujeita-se a responsabilização no âmbito 

administrativo.  Neste sentido, leciona Mônica Nicida Garcia: 

 

A responsabilidade administrativa do agente público é a que decorre de sua 

sujeição ao poder sancionatório disciplinar do Estado. Ressalte-se que o 
Estado dispõe de um poder sancionatório, inerente ao poder de polícia, que 
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pode ser exercido, de uma maneira geral, sobre todos os administrados 

(impondo regras e sanções em caso de desobediência para, por exemplo, 
proteger o meio ambiente, a saúde pública) e, de maneira particular, sobre 
os agentes públicos, integrados em sua organização. É deste último caso 

que se trata na esfera da responsabilidade administrativa, na qual não se 
esgota, como se vê, na possibilidade de exerc ício, pelo Estado, de seu 

poder de aplicar sanções. 
10 

 

Assim sendo, incumbirá à própria Administração Pública a apuração desses 

delitos, instaurando procedimento interno, devendo garantir ao servidor todos os 

meios para promover o contraditório e a ampla defesa, constitucionalmente previstos 

no art. 5º, LV, da CRFB/1988.11 

 

Ainda, “os meios de apuração previstos nas leis estatutárias são os sumários, 

compreendendo a verdade sabida e a sindicância, e o processo administrativo 

disciplinar, impropriamente denominado inquérito administrativo”. 12 

 

Caso o processo administrativo disciplinar comprove a infração, o servidor 

estará sujeito às sanções disciplinares.  

 

A Lei nº 8112/1990 determinou, em seu art. 127, como penas disciplinares a 

advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, 

destituição de cargo em comissão e destituição de função comissionada. Para 

aplicação destas penalidades considerar-se-ão a natureza e a gravidade da infração 

cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias 

agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais (art. 128, Lei nº 8112/1990). 

 

Insta salientar que a responsabilidade administrativa do servidor público 

apurada mediante processo administrativo disciplinar - nos casos em que o fato 

apurado também constitua crime - ocorre sem prejuízo da apuração criminal.   

                                                 
10

 GARCIA, Mônica Nicida. Responsabilidade do Agente Público, Belo Horizonte: Ed. Fórum, 2004, 
p.178. 
 
11

 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidad e 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; 
12

 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativa, 27ª Edição, São Paulo: Ed. Atlas, 2014, 

p.686. 
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Entretanto, na inteligência do art. 126 da Lei nº 8.112/1990, a 

responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição 

criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. 

 

2.3  RESPONSABILIDADE PENAL 

 

Antes de discorrer sobre a responsabilidade criminal do agente público, é 

primordial ressaltar que, na inteligência do art. 327 do Código Penal, considera-se 

funcionário público, para efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem 

remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública. Ainda, no parágrafo 

primeiro do mesmo dispositivo legal, equipara-se a funcionário público quem exerce 

cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa 

prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica 

da Administração Pública. 

 

Isto posto, a responsabilidade dos agentes públicos está prevista na parte 

especial do Código Penal, nos arts. 312 e ss., englobando também os particulares 

que contribuem para pratica do crime. Ressalta-se, ainda, que Lei Federal poderá 

criar novos tipos penais, como, por exemplo, faz a Lei Federal nº 8666/1993 (Lei das 

Licitações) que dos artigos 89 a 98, tipifica condutas criminosas objetivando proteger 

o processo licitatório e os contratos administrativos. 

 

Importante comentar que qualquer contravenção ou crime cometido pelo 

funcionário público, deverá ser praticado no exercício de sua função. Não o sendo, a 

conduta poderá se tornar atípica ou caracterizar outro crime previsto no CP (ex. 

peculato-furto do art. 312, §1º, caracterizará furto do art. 155). Sobre o tema, Mônica 

Nicidia Garcia explica: 

 

(...) a doutrina distingue os crimes funcionais próprios dos crimes funcionais 
impróprios. Os primeiros são aqueles que tem como elemento essencial a 
função pública, sem a presença da qual a conduta seria penalmente 

irrelevante (...) Os segundos são aqueles denominados como funcionais 
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pelo dato de ser o agente um funcionário público; não se revestisse ele 

dessa qualidade, haveria, ainda assim, crime, ainda que não o funcional. 
13 

 

O agente público, em regra, deve ser julgado pelo juiz de 1º grau competente, 

respeitando o procedimento especial previsto no Código de Processo Penal (Art. 

51414). 

  

Alguns agentes políticos, todavia, possuem prerrogativa constitucional15  de 

se submeterem a julgamento perante os Tribunais Superiores em virtude do cargo 

                                                 
13

 GARCIA, Mônica Nicida. Responsabilidade do Agente Público, Belo Horizonte: Ed. Fórum, 2004, 

p.145 
14

 Art. 514. Nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará 
autuá-la e ordenará a notificação do acusado, para responder por escrito, dentro do prazo de quinze 

dias. 
15 Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interst ício mínimo de 

dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, 
atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os 
seguintes preceitos: 

X - julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça;  
Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas 
opiniões, palavras e votos.  

 § 1º Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento 
perante o Supremo Tribunal Federal. 
Art. 27, § 1º - Será de quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais, aplicando - sê-lhes as regras 

desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de 
mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. 
Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos 

Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações 
penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade. 
Art. 96. Compete privativamente: 

III - aos Tribunais de Justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios, bem como 
os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a 
competência da Justiça Eleitoral. 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo -
lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 

(...) 
b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do 
Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República; 

c) nas infrações penais comuns e 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; 
d) o "habeas-corpus", sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o 
mandado de segurança e o "habeas-data" contra atos do Presidente da República, das Mesas da 

Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral 
da República e do próprio Supremo Tribunal Federal; 
Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 

I - processar e julgar, originariamente: 
a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos 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 
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que ocupam. Assim, na pratica de crimes comuns, deverão ser processados e 

julgados pelos tribunais competentes. Além da base constitucional, a prerrogativa de 

foro também está regulada em legislação infraconstitucional, especificamente no 

Código de Processo Penal. Vejamos: 

 

Art. 69.  Determinará a competência jurisdicional: 

 VII - a prerrogativa de função. 
 
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. (Redação dada pela Lei nº 10.628, de 24.12.2002) 
 
Art. 85.  Nos processos por crime contra a honra, em que forem querelantes 

as pessoas que a Constituição sujeita à jurisdição do Supremo Tribunal 
Federal e dos Tribunais de Apelação, àquele ou a estes caberá o 
julgamento, quando oposta e admitida a exceção da verdade. 

 
Art. 86.  Ao Supremo Tribunal Federal competirá, privativamente, processar 
e julgar: 

I - os seus ministros, nos crimes comuns; 
II - os ministros de Estado, salvo nos crimes conexos com os do Presidente 
da República; 

III - o procurador-geral da República, os desembargadores dos Tribunais de 
Apelação, os ministros do Tribunal de Contas e os embaixadores e 
ministros diplomáticos, nos crimes comuns e de responsabilidade. 

 
Art. 87.  Competirá, originariamente, aos Tribunais de Apelação o 
julgamento dos governadores ou interventores nos Estados ou Territórios, e 

prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários e chefes de Polícia, 
juízes de instância inferior e órgãos do Ministério Público. 

 

Por último, é importante atentar para o fato de que a prerrogativa de foro, 

historicamente, é um benefício que visa a garantir o exercício funcional do agente 

público e não proporcionar qualquer tipo de privi légio pessoal. A preocupação 

legislativa ao prever esta garantia fundamentou-se no interesse coletivo de ter a 

                                                                                                                                                        
Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais 
de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais; 

c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea 
"a", ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da 
Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; 

Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais: 
I - processar e julgar, originariamente: 
a) os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do 

Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da União, 
ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; 
(...) 

d) os "habeas-corpus", quando a autoridade coatora for juiz federal;  
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certeza que tais agentes serão responsabilizados pelos seus atos através de um 

julgamento imparcial, justo e independente.  

 

2.4 RESPONSABILIDADE POLÍTICA 

 

Consiste na responsabilização dos agentes políticos pela pratica de crime de 

responsabilidade. Embora tenha essa nomenclatura, o crime de responsabilidade 

não está englobado na esfera de responsabilidade penal, sendo considerado pela 

doutrina majoritária como infração político-administrativa que resulta em sanções 

disciplinares.  

 

A responsabilidade política possui esteio constitucional desde a Constituição 

Federal de 1946, que incumbia à legislação ordinária regular sobre sua tipificação e 

suas regras de julgamento. Em 10 de abril de 1950, atendendo esta exigência 

constitucional, promulgou-se a Lei nº 1.079 – até hoje em vigor – para disciplinar 

essa categoria de responsabilização político-administrativa, definindo os crimes de 

responsabilidades e o respectivo processo de julgamento em face do Presidente da 

República, dos ministros de Estado, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do 

procurador-geral da República e dos governadores e secretários dos Estados.  

 

Mais adiante, com a Constituição Federal de 1988, esses crimes continuaram 

a receber tratamento constitucional, como por exemplo, no  art. 8516, que definiu os 

crimes de responsabilidades praticados pelo Presidente da República, e no art. 52, I 

e II, que conferiu competência ao Senado Federal para processar e julgar nos 

crimes de responsabilidade o Presidente e Vice-Presidente da República, os 

Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, 

Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de 

                                                 
16

 Art. 85. 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.  
Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de 

processo e julgamento. 
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Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da 

República e o Advogado-Geral da União. 

 

A CRFB/1988, ainda, distinguiu – como já tinha o feito a Lei nº 1079/50 em 

seu art. 3º17 - os crimes de responsabilidade dos crimes comuns, dispondo em seu 

art. 52 que a condenação para estes tipos de crime se dará sem prejuízo das 

demais sanções judiciais cabíveis. Neste sentido, Mônica Nicida Garcia dispõe: 

 

Resta evidenciado, portanto, que os chamados crimes de responsabilidade 

não se encontram na esfera de responsabilidade criminal dos agentes 
públicos. Encontram-se eles numa esfera autônoma, na qual se inserem 
apenas determinados agentes públicos, exatamente pelo fato de terem 

estes agentes obrigações políticas, decorrente do exercício dos mandatos 
para os quais foram habilitados pelo voto ou pela confiança depositada por 
aquele que recebeu o voto. 

Assim é que, sendo a esfera de responsabilidade político-administrativa do 
agente político uma esfera distinta da esfera penal e, obviamente, da esfera 
civil, não há dúvidas de que um mesmo agente pode incidir, com uma 

mesma conduta, em uma ou mais esferas, como ocorre ordinariamente, 
com qualquer agente público. 
O fato de o agente político estar inserido em outra esfera, em que não estão 
os outros agentes públicos, não o exime de responder nas demais. Vale 

dizer, a esfera de responsabilidade político-administrativa não exclui as 

esferas criminal e civil.
18

 

 

Neste sentido, os agentes políticos não só respondem pelas infrações 

político-administrativas como também são responsabilizados nas outras esferas do 

direito. A Constituição de 1988, neste sentido, além de prever os crimes de 

responsabilidade e regulamentar seu procedimento, autoriza que o agente político 

seja responsabilizado em todas as áreas que couber sua responsabilização, não se 

podendo falar, portanto, que a responsabilidade política isenta o agente político de 

responder pelos seus atos no âmbito criminal, civil ou por atos de improbidade. 

 

Não obstante, vale ressaltar que rol constitucional é meramente 

exemplificativo, não revogando os dispositivos previstos na Lei nº 1.079/1950 e não 

repetidas na CFBR/88. Portanto, pode-se afirmar que a lei em questão foi 

recepcionada naquilo que não contraria o diploma constitucional vigente. 

 

                                                 
17

 Art. 3º A imposição da pena referida no artigo anterior não exclui o processo e julgamento do 
acusado por crime comum, na justiça ordinária, nos termos das leis de processo penal. 
18

 GARCIA, Mônica Nicida. Responsabilidade do Agente Público, Belo Horizonte: Ed. Fórum, 2004, 

p.173 
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Ainda sobre o assunto, é relevante atentar para o fato de que, sendo o crime 

de responsabilidade uma responsabilização político-administrativa, o agente político 

não está sujeito à responsabilidade administrativa disciplinar perante o próprio órgão 

da administração pública a que está vinculado – responsabilidade já explicada 

anteriormente -, como ocorre com os demais agentes públicos. 

 

Outro ponto que não podemos deixar de comentar diz respeito à 

responsabilidade política dos prefeitos e vereadores, em vista da existência de uma 

legislação especifica, o Decreto-Lei nº 201/1967, que prevê os crimes de 

responsabilidade praticados por esses agentes políticos em seu art. 4º.  

 

Importante registrar que o Decreto-Lei nº 201/1967 prevê, tanto infrações 

político-administrativa 19 , como crimes de responsabilidade 20 . Sobre esse ponto 

específico, explica Mônica Nicidia Garcia:  

                                                 
19

 Art. 4º São infrações político-administrativas dos Prefeitos Municipais sujeitas ao julgamento pela 
Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato: 

I - Impedir o funcionamento regular da Câmara; 
II - Impedir o exame de livros, folhas de pagamento e demais documentos que devam constar dos 
arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços municipais, por comissão de 

investigação da Câmara ou auditoria, regularmente instituída; 
III - Desatender, sem motivo justo, as convocações ou os pedidos de informações da Câmara, 
quando feitos a tempo e em forma regular; 

IV - Retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa formalidade; 
V - Deixar de apresentar à Câmara, no devido tempo, e em forma regular, a proposta orçamentária;  
VI - Descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro, 

VII - Praticar, contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática; 
VIII - Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do Município sujeito 
à administração da Prefeitura; 

IX - Ausentar-se do Município, por tempo superior ao permitido em lei, ou afastar -se da Prefeitura, 
sem autorização da Câmara dos Vereadores; 
X - Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo.  
20

 Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder 
Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores: 
I - apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio; 

Il - utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos;  
Ill - desviar, ou aplicar indevidamente, rendas ou verbas públicas; 
IV - empregar subvenções, auxílios, empréstimos ou recursos de qualquer natureza, em desacordo 

com os planos ou programas a que se destinam; 
V - ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei, ou realizá-Ias em desacordo com as normas 
financeiras pertinentes; 

VI - deixar de prestar contas anuais da administração financeira do Munic ípio a Câmara de 
Vereadores, ou ao órgão que a Constituição do Estado indicar, nos prazos e condições 
estabelecidos; 

VII - Deixar de prestar contas, no devido tempo, ao órgão competente, da aplicação de recursos, 
empréstimos subvenções ou auxílios internos ou externos, recebidos a qualquer titulo;  
VIII - Contrair empréstimo, emitir apólices, ou obrigar o Município por títulos de crédit o, sem 

autorização da Câmara, ou em desacordo com a lei;  



20 
 

 

O que chamou de crimes de responsabilidade são, na verdade, crimes 
comuns, tanto que deverão ser objeto de processo a tramitar no Poder 

Judiciário (art.1º). E o que chamou – aliás, corretamente – de infrações 
político-administrativas, são, na verdade, os chamados crimes de 
responsabilidade, de mesma natureza do artigo 85 e da Lei nº 1079, tanto 

que deverão ser objeto de processo a tramitar perante a Câmara dos 
Vereadores e sancionados com a cassação do mandato.

21
 

 

Por último, as infrações político-administrativas praticadas pelo Presidente da 

República serão processadas e julgadas pelo Senado Federal, as cometidas pelos 

Ministros de Estado, Procurador-Geral da República e Supremo Tribunal Federal, 

serão julgadas pelo próprio STF e as praticadas pelos Governadores de Estado, do 

Distrito Federal e de Território pela respectiva Assembleia Legislativa. Quanto aos 

Prefeitos e Vereadores, o Decreto-Lei 201/1967 conferiu competência à Câmara dos 

Vereadores para o julgamento de tais infrações.  
                                                                                                                                                        
IX - Conceder empréstimo, auxílios ou subvenções sem autorização da Câmara, ou em desacordo 
com a lei; 
X - Alienar ou onerar bens imóveis, ou rendas municipais, sem autorização da Câmara, ou em 

desacordo com a lei; 
XI - Adquirir bens, ou realizar serviços e obras, sem concorrência ou coleta de preços, nos casos 
exigidos em lei; 

XII - Antecipar ou inverter a ordem de pagamento a credores do Município, sem vantagem para o 
erário; 
XIII - Nomear, admitir ou designar servidor, contra expressa disposição de lei;  

XIV - Negar execução a lei federal, estadual ou municipal, ou deixar de cumprir ordem judicial, sem 
dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito, à autoridade competente;  
XV - Deixar de fornecer certidões de atos ou contratos municipais, dentro do prazo estabelecido em 

lei. 
XVI – deixar de ordenar a redução do montante da dívida consolidada, nos prazos estabelecidos em 
lei, quando o montante ultrapassar o valor resultante da aplicação do limite máximo fixado pelo 

Senado Federal; (Incluído pela Lei 10.028, de 2000) 
XVII – ordenar ou autorizar a abertura de crédito em desacordo com os limites estabelecidos pelo 
Senado Federal, sem fundamento na lei orçamentária ou na de crédito adicional ou com 

inobservância de prescrição legal; (Incluído pela Lei 10.028, de 2000) 
XVIII – deixar de promover ou de ordenar, na forma da lei, o cancelamento, a amortização ou a 
constituição de reserva para anular os efeitos de operação de crédito realizada com ino bservância de 

limite, condição ou montante estabelecido em lei; (Incluído pela Lei 10.028, de 2000) 
XIX – deixar de promover ou de ordenar a liquidação integral de operação de crédito por antecipação 
de receita orçamentária, inclusive os respectivos juros e demais encargos, até o encerramento do 

exercício financeiro; (Incluído pela Lei 10.028, de 2000) 
XX – ordenar ou autorizar, em desacordo com a lei, a realização de operação de crédito com 
qualquer um dos demais entes da Federação, inclusive suas entidades da administração indireta, 

ainda que na forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente; 
(Incluído pela Lei 10.028, de 2000) 
XXI – captar recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador 

ainda não tenha ocorrido; (Incluído pela Lei 10.028, de 2000) 
XXII – ordenar ou autorizar a destinação de recursos provenientes da emissão de títulos para 
finalidade diversa da prevista na lei que a autorizou; (Incluído pela Lei 10.028, de 2000) 

XXIII – realizar ou receber transferência voluntária em desacordo com limite ou condição estabelecida 
em lei. (Incluído pela Lei 10.028, de 2000) 
21
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Uma vez julgado e condenado pelo crime de responsabilidade, o sujeito ativo 

da ação poderá sofrer duas sanções autônomas e cumulativas aplicáveis: perda da 

função pública (impeachment) e inabilitação para o exercício do múnus público por 

oito anos (sejam cargos derivados de concursos públicos, de confiança, ou de 

mandato eletivo). Assim, vale ressaltar que é inconteste o caráter eminentemente 

político das sanções aplicáveis que, em prol do interesse público, tem somente 

intenção de retirar do cenário político o agente “corrompido”, não possuindo a 

dimensão coletiva e difusa própria dos interesses do Direito Penal. Neste sentido, 

posiciona-se Emerson Garcia: 

 

O impeachment, desde a sua gênese, é tratado como um instituto de 
natureza político administrativo-constitucional que busca afastar o agente 

político de um cargo público que demonstrou não ter aptidão para ocupar, 
em nada se confundindo com outras esferas de responsabilização, como a 
penal. No direito Penal, a perda do cargo e a inabilitação para o exerc ício de 

outra função pública costumam ser meros efeitos da condenação, enquanto, 
no processo de impeachment, são os próprios fins perseguidos. Num caso, 

busca-se punir o infrator, no outro, privá-lo do poder.
22

 

 

 

Portanto, não há que se falar de bis in idem na condenação por crime político 

e por crime comum no mesmo caso, em face da natureza distinta das sanções 

aplicáveis. 
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CAPÍTULO II – ASPECTOS LEGAIS E PROCESSUAIS DA LEI N.º 8429/1992 

 

 

A Constituição Federal de 1988, em diversos dispositivos, buscou a proteção 

da probidade administrativa. Perceba-se, como exemplo, o art. 14 §9º do diploma 

constitucional, que dispõe que lei complementar estabelecerá outros casos de 

inelegibilidade e os prazos de cassação a fim de proteger a probidade na 

administração. Ainda, pode-se notar no art. 15, V, que prevê a suspensão dos 

direitos políticos em caso de improbidade administrativa; no art. 85, V, que reza ser 

crime de responsabilidade o ato do Presidente da República que atente contra a 

probidade na Administração; e no art. 37, §4º, que é a fonte normativa principal 

sobre a matéria. O dispositivo preceitua que os atos de improbidade administrativa 

importarão na suspensão dos direitos políticos, na perda da função pública, na 

indisponibilidade dos bens e no ressarcimento ao erário, na forma e gradação 

previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.  

 

Observa-se, desta forma, que o legislador originário preocupou-se em criar 

aparatos normativos que proporcionassem o maior controle da atividade 

administrativa e, com efeito, garantir uma atuação dos agentes públicos em 

consonância com os princípios basilares da Administração Pública (legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), estes elencados no art. 37, 

caput, CFRB/88. Esta preocupação do constituinte originário acabou criando uma 4ª 

via de responsabilização do servidor público, para além daquelas já comumente 

previstas (responsabilidade civi l, administrativa e penal, já tratadas no capítulo 

anterior).  

 

Assim, levando em consideração tal conjuntura – de preocupação pelo 

funcionamento probo e eficiente da administração pública -, no dia 02 de junho de 

1992 foi promulgada a Lei nº 8.429/1992, comumente conhecida como Lei da 

Improbidade Administrativa ou LIA, objeto de análise do presente capítulo. 
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 1. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS NORTEADORES DA LEI Nº 8.429/92 

 

Para falar de improbidade administrativa, é fundamental iniciar sua análise 

com base no princípio da moralidade administrativa, previsto expressamente pela 

CRFB/1988, nos arts. 5º, LXXIII23, e 37, caput e §4º. 

 

Visando sua proteção, o texto constitucional construiu todo um aparato 

normativo ao criar a categoria de atos de improbidade administrati va no art. 37, §4º, 

que veio posteriormente ser regulamentado pela Lei nº 8429/92. Tal dispositivo 

determina: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: (grifo nosso) 
§ 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. 

 

O princípio da moralidade, consagrado pela CRFB/1988, enriquece a luta por 

uma Administração Pública honesta e eficiente. Sobre esse ponto especifico, leciona 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 

  

A inclusão do princípio da moralidade administrativa na Constituição foi um 

reflexo da preocupação com a ética na Administração Pública e com o 
combate à corrupção e a impunidade do setor público. Até então, a 
improbidade administrativa constituía infração prevista e definida apenas 

para os agentes políticos. Para os demais, punia-se apenas o 
enriquecimento il ícito no exercício do cargo. Com a inserção do princ ípio da 
moralidade na Constituição, a exigência de moralidade estendeu-se a toda 

Administração Pública, e a improbidade ganhou todas as categorias de 
servidores públicos e a abranger outras infrações que não apenas o 
enriquecimento ilícito.

24
 (grifo nosso) 

 

Desta maneira, o princípio da moralidade administrativa funciona como 

orientador de toda atividade estatal, tornando imperativa a existência de uma 

correlação no atuar da Administração Pública e no fim almejado pela lei, sendo 

                                                 
23

 Art. 5, LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato 
lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao 

meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento 
de custas judiciais e do ônus da sucumbência; (grifo nosso) 
24
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imprescindível observar a lealdade e a boa-fé em qualquer dos seus atos. Sobre o 

tema, define WALLACE PAIVA MARTINS JÚNIOR:  

 

(...) Exsurge a moralidade administrativa como precedente lógico de toda a 

conduta administrativa, vinculada ou discricionária derivando também às 
atividades legislativas e jurisdicionais, consistente no assentamento de que: 
o Estado define o desempenho da função administrativa segundo uma 

ordem ética acordada com os valores sociais prevalentes e voltada à 
realização de seus fins, tendo como elementos a honestidade, a boa-fé, e a 
lealdade e visando a uma boa administração. Assim, no atuar, o agente 

público deve medir atenção ao elemento moral de sua conduta e aos fins 
colimados, porque a moralidade afina-se conceito de interesse público não 
por vontade da norma constitucional, mas por constituir pressuposto 

intrínseco de validade do ato administrativo.
 25

 (grifo nosso) 

 

 

Pode-se afirmar, assim, que a moralidade administrativa impõe ao agente 

público que, no exercício de sua função, desempenhando seu juízo de oportunidade 

e conveniência, aja de boa-fé, objetivando melhor atender o interesse coletivo. Em 

outras palavras, deve buscar exercer sua função de maneira proba, em prol do 

Estado. Seria a boa-fé do funcionário, portanto, um critério objetivo da moralidade, 

sendo a probidade um critério subjetivo.  

 

 Deste modo, evidencia-se que o principal motivo da subordinação dos atos 

administrativos ao princípio da moralidade é evitar atos abusivos por parte dos 

administradores públicos e ampliar o controle da legalidade, normatizando a conduta 

do agente público no desempenho de suas atividades. Assim, caso tais agentes não 

atuem à luz da moral administrativa, agindo de má-fé, estarão praticando atos de 

improbidade administrativa, estando subordinados as sanções da LIA. 

 

Acresço, nesta linha de raciocínio, que, além de uma Administração Pública 

norteada pela moralidade, o bom funcionamento da máquina estatal, como um todo, 

depende de uma atuação submetida ao princípio constitucional da legalidade, 

segundo o qual, diferentemente dos particulares, que têm liberdade para fazer tudo 

aquilo que não lhes for proibido por lei, o gestor público somente poderá fazer o que 

expressamente a lei permitir, sob pena de seu ato ser considerado inválido e expor-

se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. 
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O princípio da legalidade tem como finalidade precípua proteger o Estado de 

possíveis desvios da conduta do administrador que possam ocasionar prejuízo à 

Administração, limitando, assim, o âmbito do exercício de sua função. Portanto, em 

prol dos direitos fundamentais dos indivíduos, temos normas delimitadoras da 

organização estatal e da ação dos seus governantes e servidores em geral, de modo 

a coibir excessos e desvios praticados no exercício do poder. 

 

 Entretanto, vivemos em uma sociedade formada por relações sociais 

complexas e que cada vez torna-se mais difícil para o administrador aplicar os 

dispositivos legais em todas as situações possíveis que possam a vir existir no 

âmbito social. Pensando nisso, o legislador conferiu ao administrador certo grau de 

liberdade para decidir em determinadas hipóteses, caracterizando-se assim, a 

denominada discricionariedade administrativa. 

 

 A finalidade precípua dessa margem de liberdade concedida ao agente 

público é conferir maior efetividade à sua atuação que, quando autorizado por lei, 

poderá, no caso concreto, escolher dentre as alternativas oferecidas a que melhor 

atenda ao interesse público, segundo o critério de conveniência e oportunidade.  

 

 Esta discricionariedade, entretanto, subordina-se ao princípio de legalidade, 

devendo ser exercida somente quando observado os termos, condições e limites 

que a lei determina. Assim sendo, uma atuação que contrarie os ditames estatuídos 

pelo regime jurídico-administrativo resulta numa discricionariedade administrativa 

inválida, a qual pode e deve ser corrigida judicialmente. Não só, dependendo do 

grau de abstração do administrado e o dano ocasionado por seu ato, tendo atuado 

de maneira imoral e desarrozoada, poderá vir a ser réu em uma ação de 

improbidade administrativa.  

 

 Nota-se, contudo, que para observar se o agente público agiu de maneira leal 

e honesta para com a instituição pública que representa, a mera observância do 

princípio da legalidade não se faz suficiente, isto é, para conferir se seu ato foi 

legitimo. Neste sentido, explica Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 
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(...) A inserção do princ ípio da moralidade na Constituição é coerente com a 

evolução do princípio da legalidade ocorrida no sistema jurídico de outros 
países, evolução essa que levou à instituição do Estado Democrático de 
Direito, consagrado no preâmbulo da Constituição e em seu artigo 1º. Isso 

significou repulsa ao positivismo jurídico e a ampliação do princípio da 
legalidade, que passou a abranger valores outros, como os da 
razoabilidade, boa-fé, moralidade, economicidade e tantos outros hoje 

consagrados na doutrina, na jurisprudência e mesmo em regras expressas 
na Constituição e em normas infraconstitucionais.(...) Hoje é possível falar 
em legalidade restrita, significando exigência de lei, em sentid o formal, para 

a pratica de determinados atos, em especial os que restringem direitos do 
cidadão, tal como decorre do artigo 5º, II, da Constituição. Também é desse 
sentido restrito que se fala quando se exige lei para a criação de cargos, 

empregos e funções (art. 6, §1, II, a), para a fixação e alteração de 
vencimentos e subsídios para os servidores públicos (art. 37, X), para a 
criação ou aumento de tributos (art. 150, I) e tantos outro previstos na 

Constituição. 
Todavia, também é possível falar em legalidade em sentido amplo, para 
abranger não só a obediência à lei, mas também a observância dos 

princípios e valores que estão na base do ordenamento jurídico.26 
 

 

Desta forma, o ato do administrador público não apenas deve conformar-se 

com a legalidade, como também atender aos princípios da moralidade e da 

finalidade administrativa para dar plena legitimidade a sua atuação. Administração 

legítima é aquela que se reveste de legalidade e probidade administrativa, 

consubstanciada na moralidade administrativa, atendendo tanto às exigências que a 

lei impõe quanto com os preceitos fundamentais da instituição pública. 

 

2. ANÁLISE DA LEI FEDERAL Nº 8.429/1992 

 

Não há dúvidas que a criação da Lei Federal nº 8.429/1992 ocupou um novo 

espaço no ordenamento jurídico, criando uma zona intermediária entre o direito 

penal, civil, administrativo e político-administrativo.  Tal conclusão prende-se ao fato 

da LIA ser uma lei de natureza civil, essencialmente sancionatória, regulando 

matérias que antes eram do âmbito administrativo-disciplinar ou penal, a depender 

da gravidade da conduta. 

 

A Lei de Improbidade Administrativa, desta forma, consagrou uma nova linha 

de combate à corrupção lato sensu, devendo ser interposta em um juízo cível, 

prevendo um rol de sanções que transcendem os aspectos puramente 

                                                 
26

 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativa. 27ª edição, São Paulo: Ed. Atlas, 2014, 

p.900 



27 
 

administrativos (há previsão e suspensão de direitos políticos, multa, proibição de 

contratar com o Estado), mas não alcançando a radicalidade das penas restritivas 

de liberdade características do direito penal. Foi, nestes termos, uma espécie de 

terceira via de proteção à probidade administrativa. 

 

2.1 SUJEITO PASSIVO E ATIVO 

 

Para fins da aplicação da lei, o art. 1º da Lei nº 8492/1992, trouxe um rol de 

sujeitos cujo patrimônio busca proteger, quais sejam: a Administração direta, indireta 

ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, 

dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de 

entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra  com mais 

de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual. Ainda, estão amparadas 

pela LIA as entidades que recebem subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou 

creditício, de órgão público bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário 

haja concorrido ou concorra com menos de cinquenta por cento do patrimônio ou da 

receita anual. 

 

Quanto àqueles que poderão ter contra si uma ação de improbidade, a LIA 

dispôs no art. 2º: 

 

Art. 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. 

 

Assim sendo, como descrito no artigo supracitado, o sujeito ativo será todo e 

qualquer agente público que, para fins da lei, se relacione diretamente com a 

Administração, sendo eles os eleitos, os nomeados, os designados, os contratados e 

os empregados. No mesmo sentido, o art. 3º estende o conceito dos agentes 

públicos, podendo figurar também no polo ativo, no que couber, aquele que, mesmo 

não sendo agente público, induz ou concorre para a prática do ato de improbidade 

ou dele se beneficia sob qualquer forma, direta ou indireta. 
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O conceito abrangente adotado pela LIA visa abarcar todas as possibilidades 

do agente que, com má fé e deslealdade, obtêm benefícios da Administração 

Pública, de maneira ilegal e imoral. Assim, genericamente, a definição de agente 

público trazida pela lei refere-se a qualquer pessoa física que tome decisões ou 

execute medidas relativas ao serviço público, no exercício de suas atribuições 

formais ou materiais. 

 

2.2 ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

 

O conceito de improbidade administrativa não é unívoco na doutrina, sendo 

classificado como um conceito jurídico indeterminado. A Lei nº 8429/1992 limitou-se 

a agrupar os atos de improbidade administrativa em três categorias: aquelas que 

importam em enriquecimento ilícito (art. 9º), aqueles atos que causam prejuízo ao 

Erário (art. 10) e as que atentam contra os princípios da Administração Pública (art. 

11), mas não tipificou exaustivamente as condutas proibidas, como faz o direito 

penal. Cuidou apenas de exemplificar atos em tipos abertos, sem exaurir as 

hipóteses possíveis. Preocupou-se, tão somente, em dividir as condutas em três, 

classificadas pela extensão de seu dano, facilitando o enquadramento do agente 

com mais facilidade nas condutas exemplificadas na lei. 

 

O elevado grau de abstração das normas previstas na LIA é constantemente 

alvo de críticas pela maior parte da doutrina que, pela utilização de conceitos 

jurídicos indeterminados, permite o enquadramento amplo e genérico nos atos de 

improbidade. Isto acabaria por criar um cenário de insegurança jurídica, 

potencializado por injustiças, conferindo ao interprete um poder ilimitado em face 

dos agentes públicos, uma vez que estes estarão submetidos a sua interpretação 

discricionária, podendo acabar respondendo por improbidade administrativa, ainda 

que pela pratica de atos funcionais desprovidos de má-fé mas que, por decorrência 

do risco da função e das variações do mercado, lesionaram a máquina pública ou 

acarretaram em prejuízo ao erário. 

 

Todavia, tal entendimento não merece prosperar. “Exigir sempre um tipo legal 

fechado, implicaria na necessidade de a norma jurídica trazer todos os elementos da 

figuro típica, o que seria impossível de exigir do legislador, diante da diversidade de 
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elementos existentes no mundo. Diante disso, passou-se a sustentar que o 

legislador deveria estabelecer, pelo menos, o que se convencionou chamar de 

mínimo necessário.” 27 Nestes termos, leciona Emerson Garcia: 

 

Os atos de improbidade administrativa encontram -se descritos nas três 
seções que compõem o Capítulo II da Lei n. 8429/1992; estando 
aglutinados em três grupos distintos, conforme o ato importe em 

enriquecimento il ícito (art.9º), cause prejuízo ao erário (art. 10) ou tão 
somente atente contra os princípios da administração pública (art. 11).(...) 
Da leitura dos referidos dispositivos legais, depreende-se a coexistência de 

duas técnicas legislativas: de acordo com a primeira, vislumbrada no caput 
dos dispositivos tipificadores da improbidade, tem-se a utilização de 
conceitos jurídicos indeterminados, apresentando-se como instrumento 

adequado ao enquadramento do infindável número de ilícitos passiveis de 
serem praticados, os quais são frutos inevitáveis da criatividade e do poder 
de improvisação humanos, a segunda, por sua vez, foi utilizada na 

formação de diversos incisos que compõem os arts. 9, 10 e 11, tratando-se 
de previsões, especificas ou passiveis de integração, das situações que 
comumente consubstanciam a improbidade, as quais além de facilitar a 

compreensão dos conceitos indeterminados veiculados no caput, tem 
natureza meramente exemplificativa, que deflui do próprio emprego do 
adverbio “notadamente”. 

A utilização dos conceitos jurídicos indeterminado exigirá do interprete 
realização de uma operação de valoração das circunstâncias periféricas ao 
caso, o que permitirá a densificação do seu conteúdo e a correlata 

concretização da norma. Diversamente de uma operação de mera 
subsunção, em que a norma traz em si todas as notas características 
imprescindíveis à sua aplicação, aqui será imprescindível a intermediação, 

entre a disposição normativa e o fato, de uma operação de índole valorativa. 
28

 (grifo nosso) 

 

Tal operação valorativa, ainda na concepção do autor, pressupõe não só a 

presença dos elementos característicos do tipo, como a análise do caso concreto e 

se a conduta praticada se enquadra no padrão das condutas que o ordenamento se 

preocupou em punir, utilizando-se, para tanto, valores juridicamente e socialmente 

relevantes. Ainda, esta valoração dos conceitos indeterminados previstos na LIA 

encontra-se subordinada à reprovação da conduta, ao nexo de causalidade e a 

potencialidade lesiva que a própria lei tratou de sopesar em seus incisos, deixando 

claro a natureza das condutas que pretende coibir (aquelas que resultam em 

enriquecimento ilícito, danos ao erário e violação aos princípios administrativos). 

                                                 
27 SIMÃO, Calil. Improbidade Administrativa – Teoria e Pratica. 2ª edição. Ed. Distribuidora, 2013, p. 

100. Nas palavras do autor, o mínimo necessário seria os elementos mínimos exigidos, em uma 
figura t ípica, para que esta se projete como fundamento do poder punitivo estatal. Mediante a análise 

desses elementos, é possível extrair critérios que nos permitam saber se determinada conduta é 
punível ou não.  
28

 GARCIA, Emerson. Improbidade Administrativa. 7ª edição, São Paulo, Ed. Saraiva, 2013, p. 596. 
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Por último, no que tange às três classificações de atos de improbidade 

administrativa, independentemente do artigo em que a conduta do agente se 

enquadre, nos três casos faz-se necessário o elemento subjetivo, precisando 

comprovar a consciência e a vontade do agente em agir com deslealdade, de 

maneira improba e contra os interesses públicos. No mesmo sentido, entendem os 

Tribunais Superiores, como evidenciou-se no julgamento pelo STJ do AgRg 

1307907/MG, de relatoria do Min. Humberto Martins: 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE - VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO 
CPC NÃOCARACTERIZADA - AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO E 
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉVERIFICADA PELA CORTE DE ORIGEM - SÚMULA 

7/STJ - PENALIDADESPREVISTAS NA LEI N. 8.429/90 - ELEMENTO 
SUBJETIVO DA CONDUTA -IMPRESCINDIBILIDADE - SÚMULA 83/STJ.  
1. À luz do contexto fático-probatório encartado nos autos, entendeu a Corte 

de origem que não foi comprovada má-fé do agente público, motivo pelo 
qual incabível a aplicabilidade de qualquer sanção; igualmente, não tendo 
havido lesão ao patrimônio público, não se há falar em ressarcimento.  

2. É entendimento assente nesta Corte que para a configuração dos atos de 
improbidade que atentam contra os princ ípios da Administração Pública (art. 
11, Lei n. 8.429/92) necessária se faz a efetiva comprovação de dolo 

genérico. Agravo regimental improvido. (grifo nosso) 
 
(STJ - AgRg no Ag: 1307907 MG 2010/0084360-5, Relator: Ministro 

HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 02/09/2010, T2 - SEGUNDA 
TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2011) 
 

 

No mesmo sentido: 

 
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO. RECURSOS DO 

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). 
MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.  
1. A atipicidade dos fatos, à luz da prova produzida na fase de defesa prévia 

da ação de improbidade, decorrente da análise das atividades do prefeito, 
conducentes à rejeição da ação, interditam a cognição do Tribunal na forma 
da Súmula 7/STJ. 2. In casu, a instância a quo concluiu que: "AÇÃO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO. NÃO RECEBIMENTO DA 
INICIAL.  
1. Os fatos, cujo enquadramento é proposto no art. 11, I, demais não 

caracterizarem a figura do desvio de poder, qualificam-se como meras 
irregularidades, incapazes de configurar improbidade administrativa, 
instituto inseparável da presença de desonestidade.  

2. A verificação na aquisição de merenda escolar, de aquisições superiores 
a 3% do valor de mercado, não é hábil, só por si, para configurar o tipo do 
art. 10, XII, da Lei 8.429/92.  

3. Inicial não recebida.".................................................................... 
....................................."Sra. Presidente, quanto à questão da lei de 
improbidade, que é uma lei da máxima relevância, no entanto, tenho uma 

certa preocupação com a aplicação da lei de improbidade. Essa 
preocupação nasce do próprio conceito de improbidade adminis trativa. O 
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Professor José Fontes da Silva, quando entrou em vigor a Constituição 

Federal, se pronunciou pelo conceito de improbidade administrativa como 
uma ofensa qualificada à moralidade administrativa. De maneira que se 
pode concluir que uma irregularidade ou uma ilegalidade nem sempre 

poderá ser considerada improbidade administrativa. Os fatos narrados, a 
aquisição de produtos aliment ícios no valor bem superior ao valor do 
mercado configuraria, a princípio, a improbidade administrativa. Creio que o 

fato de uma resolução regulamentar exigir um laudo de controle da 
mercadoria e, isso não foi realizado pela administração, penso que talvez 
essa desobediência que se enquadra no art. 11, I, não configure o tipo da 

improbidade. O meu voto é no sentido de receber, apenas, o pedido no que 
concerne ao art. 10, XXII.. (...) Peço licença para retificar meu voto. Quando 
recebi a inicial, fi-Io com base no art. 10, XII. É certo que este inciso fala 

"permitir, facilitar ou concorrer para que terceiros se enriqueçam 
ilicitamente". No entanto, assim fazia em face de o inciso V ter um tipo que 
poderia representar a subsunção de uma das irregularidades narradas, que 

era "permitir ou facilitar aquisição, permuta ou locação de bens ou serviços 
por preços superiores ao do mercado". Considerando que dentro do 
conjunto do valor global do convênio o suposto excesso de valor de 

mercado fora de aproximadamente 2% (dois por cento). retifico meu voto 
acompanhando a maioria e não recebendo a inicial, pedindo vênia ao 
Relator." 3. Recurso Especial não conhecido. (grifo nosso) 

 
(STJ, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 09/09/2008, T1 - 
PRIMEIRA TURMA) 

 
Partindo desses pressupostos, passa-se a analisar os atos ímprobos 

específicos. 

 

Enriquecimento ilícito 

 

 Tal modalidade está prevista no art.9º da LIA29 que elenca doze condutas 

diferentes com potencialidade de configurar-se em ato ilícito por parte do agente. O 

                                                 
29  Art. 9°. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir 

qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, 
emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente: 

I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem 
econômica, direta ou indireta, a t ítulo 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 qualque r 

outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem; 
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enriquecimento ilícito, como se sabe, é aquele que, sem justa causa, enriquece à 

custa de outrem. O agente público, desta forma, ao assumir um cargo público, 

compromete-se a agir conforme a lei e os princípios nela existente, assim, sempre 

que o agente apresentar sinais de riquezas não condizentes com sua realidade, 

caracterizar-se-á forte indicio da prática de condutas desleais e ilegais.  

 

Conclui-se que, para fins de configuração do enriquecimento ilícito, é 

necessário: (i) o ato do agente público; (ii) sinais exteriores de riqueza não 

condizentes com sua renda; e (iii) a obtenção da vantagem por par te do agente 

público em virtude da sua condição profissional. 

 

Nota-se, porém, que não há necessidade do efetivo dano para o 

enriquecimento ilícito restar configurado. Isto porque, tal dispositivo visa proteger a 

moralidade administrativa correlacionada no atuar probo da Administração Pública.  

 

Em geral, esta modalidade também levará à prática de outros crimes, como 

concussão (art. 316 CP), corrupção passiva (art. 317 CP) ou peculato (art. 312 CP).  

 
Lesão ao erário 

 

Os atos de improbidade contra o erário estão previstos no art. 10º da Lei nº 

8429/1992 30 , pretendendo tutelar o erário, este entendido como o patrimônio 

                                                                                                                                                        
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. 
30

 Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou 
omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou 

dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:  
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econômico da Administração Pública. Assim, não importa se o agente agiu ou não 

com dolo, bastando apenas a culpa e a ocorrência do dano ao patrimônio público 

para configurar o ato de improbidade administrativa. Entretanto, é importante, para 

fins de caracterização do ilícito, o nexo de oficialidade, isto é, a existência de nexo 

causal entre o exercício funcional e o prejuízo ao erário. 

 

Ademais, o agir com culpa, previsto pelo caput, deverá ser interpretado como 

sendo uma culpa grave, em que não se poderia esperar outra ação senão o dever 

de cuidado do agente.  

 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que esta 

espécie é a única que admite a modalidade culposa31.  

 

                                                                                                                                                        
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 dispensá-lo indevidamente; 
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 públ icos 
por meio da gestão associada sem observar as formalidades previstas na lei;  
XV – celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária, 

ou sem observar as formalidades previstas na lei.  
31  STJ - REsp: 939118 SP 2007/0071082-0, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 

15/02/2011, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2011.  
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Violação aos princípios da administração pública 

 

A terceira e última categoria dos atos de improbidade administrativa está 

descrita no art. 11 da LIA32 e diz respeito àqueles que atentam contra os princípios 

da administração pública. 

 

Todavia, é de notória sabença que não importa a natureza do ato ímprobo, 

ele sempre acabará, como consequência natural, por violar algum dos princípios 

basilares da Administração Pública.  Assim, o ponto que distingue o artigo em 

questão e os demais previstos na LIA é o seu caráter subsidiário, ou seja, uma vez 

não se enquadrando, a conduta, no art. 9º e nem no art. 10, enquadra-se no art. 11.  

 

Isto ocorre – e por isso este artigo merece uma atenção especial – pela 

maneira como foi estruturada sua redação, formada por um conteúdo extremamente 

aberto com conceitos abstratos. Violação de um princípio administrativo é um termo 

extremamente genérico, podendo englobar inúmeras situações, mesmo não sendo 

todas elas, de fato, condutas ímprobas do funcionário. Lembrando sempre que o ato 

administrativo ilegal, mesmo violando preceito constitucional, só configura 

improbidade quando revela indícios de má-fé ou dolo do agente, mediante uma 

conduta intencionalmente desonesta e desvirtuada, onerando a ordem pública como 

um todo.   

 

Em suma, para ser enquadrado na conduta prevista no artigo em questão o 

agente deverá, primeiramente, não praticar conduta comissiva ou omissiva que gere 

enriquecimento ilícito nem prejuízo ao erário. Vale salientar que no art. 12, III, prevê 

a sanção de ressarcimento integral do dano, significando que, nos casos em 

                                                 
32

 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 d eva 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.  



35 
 

questão, é possível ocorrência de dano efetivo, devendo sempre ser, entretanto, de 

pequena monta.  

 

Em segundo lugar, deverá existir nexo causal entre o exercício funcional do 

agente e o desrespeito intencional aos princípios da Administração Pública. Assim 

sendo, exige-se a comprovação de intenção específica de violar princípios 

administrativos, sendo suficiente o dolo genérico. 

 

Por último, vale comentar que os princípios que integram o núcleo do tipo do 

artigo 11, não são apenas os princípios constitucionais expressos no art. 37, caput, 

(legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência) mas também 

todos os outros princípios basilares da Administração Pública (como os previstos na 

Lei nº 9.784/99 – finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, ampla 

defesa, contraditório, segurança jurídica e interesse público). 

 

2.3 SANÇÕES 

 

Segundo o art. 37, §4º, da CRFB/1988, os atos de improbidade administrativa 

importarão na suspensão dos direitos políticos, na perda da função pública, na 

indisponibilidade dos bens e no ressarcimento ao erário. Nestes termos, está 

constitucionalmente previsto um rol mínimo de sanções aplicadas àqueles que 

cometem atos de improbidade administrativa. Não só, a LIA, no art. 12 33 , 

                                                 
33 Art. 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:  
I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, 

ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos 
políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo 
patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais 

ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário, pelo prazo de dez anos; 
 II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos 

ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos 
direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e 
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 

direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, 
pelo prazo de cinco anos; 
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, 

suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o 
valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber 
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.  
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acrescentou algumas espécies de sanções. Estas são: (1) perda dos bens ou 

valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio; (2) ressarcimento integral do dano, 

quando houver; (3) perda da função pública; (4) suspensão dos direitos políticos; (5) 

pagamento de multa civil; (6) proibição de contratar com o Poder Público ou receber 

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Destas sanções, a LIA 

inovou ao prever a perda dos bens acrescidos ilicitamente ao patrimônio, multa e 

proibição de contratar e de receber benefícios, antes não existentes no nosso 

ordenamento para delitos deste jaez. 

 

Por último, as sanções serão aplicadas a depender do tipo legal em que o 

sujeito for enquadrado, devendo o juiz levar sempre em consideração a  extensão do 

dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. Deve-se, 

portanto, respeitar sempre o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, podendo 

aplica-las de maneira isolada ou não, permitindo a aplicação cumulativa aos atos de 

maior gravidade.   

 

Todavia, conforme o entendimento dos Tribunais Superiores, não havendo 

enriquecimento ilíci to nem prejuízo ao erário, mas apenas inabilidade do 

administrador, não são cabíveis as punições previstas na Lei nº 8.429/1992, que, 

segundo a jurisprudência, alcança o administrador desonesto, não o inábil. 34   

 

2.4  PROCEDIMENTOS 
 

O processo da ação de improbidade na via judicial está regulado pelo art. 17 

da LIA35. Assim, a ação de improbidade administrativa terá rito ordinário, devendo 

                                                                                                                                                        
Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano 
causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. 
34

 STJ - REsp: 917437 MG 2007/0008753-3, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de 

Julgamento: 16/09/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2008. 
35

 Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela 
pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.  

§ 1º É vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações de que trata o caput.  
§ 2º A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessárias à complementação do 
ressarcimento do patrimônio público. 

§ 3º No caso de a ação principal ter sido proposta pelo Ministério Público, aplica-se, no que couber, o 
disposto no § 3o do art. 6o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965.  
§ 4º O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente, como 

fiscal da lei, sob pena de nulidade. 
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ser proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, 

respeitando-se todas as formalidades exigidas pelo art. 282 do Código de Processo 

Civil - subsidiariamente aplicável à Lei nº 8.429/1992 -, respeitando ainda a 

exigência especifica do art. 17, §6º, da LIA, devendo ser instruída com documentos 

ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de 

improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de 

qualquer dessas provas, observada a legislação vigente. 

 

O juiz, depois de analisar se a petição inicial contém todos os requisitos 

necessários, determinará a notificação dos demandados para oferecer defesa 

prévia, respeitando a fase preliminar de admissibilidade (procedimento especial) que 

o servidor público tem direito.  

 

Quanto à atuação do Ministério Público, se não estiver no processo como 

parte, atuará obrigatoriamente, como fiscal da lei, sob pena de nulidade. Entretanto, 

no caso de ter proposto a ação principal, aplica-se, no que couber, o disposto no § 

3º do art. 6º da Lei nº 4.717, de 29 de junho de 196536. 

 

                                                                                                                                                        
§5º A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente 
intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto.  
§6º A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da 

existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação 
de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos 
arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil.  

§7º Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, 
para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, 
dentro do prazo de quinze dias.  

§8º Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a 
ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da 
inadequação da via eleita. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001) 

§9º Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar contestação.  
§10.  Da decisão que receber a petição inicial, caberá agravo de instrumento. 
§11.  Em qualquer fase do processo, reconhecida a inadequação da ação de improbidade, o juiz 

extinguirá o processo sem julgamento do mérito. 
§12.  Aplica-se aos depoimentos ou inquirições realizadas nos processos regidos por esta Lei o 
disposto no art. 221, caput e § 1o, do Código de Processo Penal.  
36

 Art. 6º. A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no 
art. 1º, contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, 
ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão, e 

contra os beneficiários diretos do mesmo. 
§3º A pessoas jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, 
poderá abster-se de contestar o pedido, ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure 

útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente.  
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No mais, a propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as 

ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o 

mesmo objeto.  

 

Por fim, em qualquer fase do processo, reconhecida a inadequação da ação 

de improbidade, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito. 

 

Aplicação subsidiária 

 

O processamento e o julgamento das ações de improbidade administrativa 

são realizados pela aplicação subsidiária da Lei nº 7.347/85 - Lei da Ação Civil 

Pública – consoante seu art. 2º: 

  

Art. 2º. As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde 
ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e 
julgar a causa. 

 

Esta competência é fixada para auxiliar o juízo competente, bem como o 

Ministério Público, na produção de provas. Ainda, por tratar-se de ilícito civil deve ser 

processada e julgada na justiça competente para causas cíveis, no juízo de primeiro 

grau, a depender da origem do servidor que pratique o ato. 



CAPITULO III - O JULGAMENTO DAS AÇÕES DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA, O FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO E O 
ALCANCE AO AGENTE POLITICO 
 
  

 O objetivo do terceiro e último capítulo - foco central do estudo – é analisar 

se os agentes políticos estão submetidos à Lei de Improbidade Administrativa e, em 

caso afirmativo, se se aplica à ele o foro por prerrogativa de função. 

 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior  Tribunal de 

Justiça, quanto ao tema, tem refletido a polêmica, proferindo decisões conflitantes, 

criando um cenário de insegurança jurídica. 

 

Friso, assim sendo, que o objetivo do presente trabalho é justamente analisar 

a evolução jurisprudencial dos Tribunais Superiores e, para tanto, iniciarei tecendo 

breves considerações sobre a competência para o julgamento de tais ações em face 

dos agentes beneficiários do foro privilegiado, para depois analisar especificamente 

quanto aos agentes políticos e a convivência das ações de improbidade com os 

crimes de responsabilidade. 

 

1. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO E A LEI Nº 8429/1992 

  

Embora a Lei nº 8429/1992 já conte com mais de duas décadas de vigência, 

ainda perduram algumas polêmicas quanto à sua aplicação, principalmente no que 

diz respeito ao alcance do foro por prerrogativa de função nas ações de improbidade 

contra agentes públicos detentores deste benefício constitucional em âmbito penal e 

político-administrativo (crimes de responsabilidade). Isto acontece porque a lei não 

trata da competência de maneira especifica, ficando a cargo do intérprete recorrer às 

normas gerais de competência jurisdicional para posicionar-se sobre a questão.   

 

O foro privi legiado é um critério definidor de competência criminal ratione 

personae e, como tal, é fixado em razão do agente pela relevância de determinados 

cargos ou funções públicas. A Constituição Federal de 1988, neste sentido, conferiu 

ao longo do seu texto constitucional, taxativamente e exaustivamente, a 

competência pelo foro por prerrogativa de função do Supremo Tribunal Federal, do 
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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. 

 

A CRFB/1988 silenciou quanto a sua incidência nas ações de improbidade 

administrativa, gerando grande debate na doutrina e, principalmente, nos Tribunais 

Superiores. 

 

É inquestionável que a ação de improbidade administrativa é dotada de 

grande importância social visto que sua principal finalidade é garantir uma 

Administração Pública proba, honesta, eficiente, comprometida exclusivamente com 

o interesse coletivo e blindada contra a busca inescrupulosa de ganhos privados 

pela violação da coisa pública. Exatamente por almejar um funcionamento das 

instituições públicas que respeitem todos os princípios basilares da administração 

pública constitucionalmente previsto, a LIA prevê penalidades com elevado conteúdo 

sancionatório e com fortes aspectos políticos. É neste contexto que nasce o 

problema, especificamente pela possibilidade de ser ajuizada ação de improbidade 

administrativa em face de autoridade com relevante influência política e jurídica e a 

preocupação por um julgamento justo, sem parcialidades e/ou hierarquias.  

 

Deste modo, parte da jurisprudência 37  defende a flexibilização da 

competência prevista na LIA, adaptando-se ao ordenamento constitucional, devendo 

este agente ser julgado pelo órgão competente para julgá-lo nos crimes comuns e 

de responsabilidade, definidos na CRFB/1988. Alegam que, além do aspecto político 

envolvendo tais ações, esta interpretação extensiva também se justifica pela 

identidade entre as penas previstas na LIA, no Código Penal e na Lei de crimes de 

responsabilidade. Como exemplo, a perda da função pública, uma das penas dos 

crimes comuns e de responsabilidade, pode ser imputada no julgamento dos atos de 

improbidade administrativa. 

                                                 
37

 Neste sentido: Rcl. 4927/DF, Relator: Ministro FELIX FISCHER, STJ, Data de Julgamento: 
15/06/2011, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 29/06/2011; AgRg no Ag 1404254 RJ 
2011/0039046-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/09/2011, T1 - 

PRIMEIRA TURMA. 
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Contudo, como já comentado, tal posicionamento não é uníssono na doutrina. 

Uma parte mais legalista38 alega, primeiramente, que a ação de improbidade tem 

natureza de ação civil, fixada pelo legislador originário no  art. 37, §4º, da 

CRFB/198839, como também, no mesmo dispositivo constitucional, determina que 

seu ajuizamento não causaria prejuízo para a ação penal cabível. Deste modo, por 

se tratar de ação de cunho cível, a ação de improbidade administrativa deve 

respeitar o procedimento que o ordenamento jurídico reservou para esses tipos de 

ações. Ademais, alegam que por inexistir dispositivo expresso na Constituição 

Federal de 1988 dando a prerrogativa de função para essas ações, flexibilizar essa 

competência significaria uma verdadeira usurpação das atribuições do juiz de 

primeiro grau, valendo-se do art. 5º, LIII, da CFRB/1988 que determina que 

"ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente". 

Neste sentido, posiciona-se Waldo Fazzio Júnior: 

 

“No amago da prerrogativa de foro está a garantia do exercício livre e 
independente da função pública, cargo ou mandato, vale dizer, ao interesse 
público vinculado à função, não ao interesse particular do seu titular, 

enquanto titular. 
Os casos de foro especial, assim, são exaustivos. Não são e nem poderiam 
ser meramente exemplificativos. De sorte que aludida competência não 

pode se estender para alcançar situações que não são insertas 
expressamente na Constituição Federal. ”

40
 

 

 

Logo após da promulgação da LIA, a jurisprudência dos tribunais evidenciava a 

hesitação quanto à possibilidade de flexibilizar a competência de suas ações 

originárias, principalmente nos casos que envolviam as ações de improbidade. 

Neste sentido, posicionava-se o STF, defendendo que sua “competência originária, 

por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração 

essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha 

submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que 

                                                 
38

 Neste sentido: Emerson Garcia, Calil Simão, Waldo Fazzio Júnior;   
39

 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.  
40

 FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Improbidade Administrativa – Doutrina, Legislação e Jurisprudência, São 

Paulo: Ed. Atlas, 2012, p. 436. 
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extravasem os rígidos limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo 

inscrito no art. 102, I, da Carta Política.”41 

 

Contudo, no ano de 2002, houve a promulgação da Lei nº 10.628, que, em 

seu art. 1º, alterou substancialmente o art. 84 do Código de Processo Penal42 que 

trata da competência dos Tribunais com foro por prerrogativa de função.  

 

Relativamente à nova redação conferida ao caput do art. 84 do CPP, 

percebeu-se que o legislador apenas tentou harmonizá-la com o texto constitucional, 

referindo-se ao Superior Tribunal de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais 

como órgãos judiciais também detentores de competência originária ratione 

personae (art. 105 e 108 da CF) e suprimindo a ultrapassada referência aos 

Tribunais de Apelação. 

 

Já no §1º acrescido ao art. 84 do CPP, o legislador tentou reintroduzir no 

sistema jurídico a regra da prevalência do foro por prerrogativa de função ainda que 

o inquérito ou a ação judicial sejam iniciados após a cessação do exercício da 

função pública. Vale dizer que esta era exatamente a redação da sumula nº 394 do 

STF, cancelada pela própria Corte, por ocasião do julgamento do Inquérito n. 687-

4/SP. 

 

Por último, no §2º, a lei ampliou o alcance do foro por prerrogativa de função 

às ações por improbidade administrativa, devendo observa-se a regra prevista no 

                                                 
41

 STF - Pet: 1738 MG, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 02/08/1999, Data de 
Publicação: DJ DATA-06-08-99 P-00074. 
42 Art. 1º O art. 84 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, 

passa a vigorar com a seguinte redação:  
Art. 84. A competência pela prerrogativa de função é do Supremo Tribunal Federal, do Superior 

Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito 
Federal, relativamente às pessoas que devam responder perante eles por crimes comuns e de 
responsabilidade. 

§ 1º A competência especial por prerrogativa de função, relativa a atos administrativos do agente, 
prevalece ainda que o inquérito ou a ação judicial sejam iniciados após a cessação do exerc ício da 
função pública. 

§ 2º A ação de improbidade, de que t rata a Lei n. 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. 
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§1º, ou seja, prevalecerá o foro especial mesmo que o inquérito civil ou a ação civil 

pública sejam iniciados após a cessação do exercício da função pública.43 

 

Diante disso, a Associação Nacional dos membros do Ministério Público 

(CONAMP) ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade (ADI 2797/DF) 

impugnando as novas regras previstas na Lei nº 10.628/02. A ação, de relatoria do 

Ministro Sepúlveda Pertence, foi julgada em 15/09/2005, declarando 

inconstitucionais os §§ 1º e 2º do art. 84, do CPP, e modulando os efeitos para 

garantir a validade dos atos processuais praticados na vigência da respectiva lei. 

Vejamos a ementa: 

 

1. O novo § 1º do art. 84 CPP constitui evidente reação legislativa ao 
cancelamento da Súmula 394 por decisão tomada pelo Supremo Tribunal 

no Inq 687-QO, 25.8.97, rel.  Ministro Sydney Sanches (RTJ 179/912), cujos 
fundamentos a lei nova contraria inequivocamente.  
2. Tanto a Súmula 394, como a decisão do Suprem o Tribunal, que a 

cancelou, derivaram de interpretação direta e exclusiva da Constituição 
Federal.  
3. Não pode a lei ordinária pretender impor, como seu objeto imediato, uma 

interpretação da Constituição: a questão é de inconstitucionalidade formal, 
ínsita a toda norma de gradação inferior que se proponha a ditar 
interpretação da norma de hierarquia superior.  

4. Quando, ao vício de inconstitucionalidade formal, a lei interpretativa da 
Constituição acresça o de opor-se ao entendimento da jurisprudência 
constitucional do Supremo Tribunal - guarda da Constituição -, às razões 

dogmáticas acentuadas se impõem ao Tribunal razões de alta política 
institucional para repelir a usurpação pelo legislador de sua missão de 
intérprete final da Lei Fundamental: admitir pudesse a lei ordinária inverter a 

leitura pelo Supremo Tribunal da Constituição seria dizer que a 
interpretação constitucional da Corte estaria sujeita ao referendo do 
legislador, ou seja, que a Constituição - como entendida pelo órgão que ela 

própria erigiu em guarda da sua supremacia -, só constituiria o correto 
entendimento da Lei Suprema na medida da inteligência que lhe desse 
outro órgão constituído, o legislador ordinário, ao contrário, submetido aos 

seus ditames.  
5. Inconstitucionalidade do § 1º do art. 84 CPP, acrescido pela lei 
questionada e, por arrastamento, da regra final do § 2º do mesmo artigo, 

que manda estender a regra à ação de improbidade administrativa.  
IV. 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 C Pr Penal introduzido pela L. 
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 às dos Estados, detentores de toda a 
jurisdição residual. 3. Acresce que a competência originária dos Tribunais é, 

                                                 
43

 GARCIA, Emerson. Improbidade Administrativa. 7ª edição, São Paulo, Ed. Saraiva, 2013, p. 905. 
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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. (grifo 
nosso) 

 
(STF - ADI: 2797 DF, Relator: Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Data de 
Julgamento: 15/09/2005, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 19-12-

2006 PP-00037 EMENT VOL-02261-02 PP-00250)  

 

O STF posicionou-se no sentido que a CRFB/1988 não pode sofrer 

alargamento por meio de legislação infraconstitucional e, portanto, um legislador 

ordinário não poderia acrescentar competência originária no taxativo rol de 

competências de cada tribunal, o que somente pode ser feito através de emenda 

constitucional. Assim, firmou-se o entendimento de que as ações de improbidade 

administrativa deveriam ser julgadas em 1ª instância. 

 

Como se sabe, as decisões tomadas pelo STF em controle abstrato são 

dotadas de eficácia erga omnes e efeito vinculante em relação aos demais órgãos 

do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal, 

voltando, assim, a vigorar a regra anterior, continuando a prevalecer que, no tocante 

à competência, não haveria foro por prerrogativa de função nas ações de 

improbidade. Deste modo, a tentativa da Lei nº 10.628/2002 restou fracassada e a 

ação civil de improbidade continuou a seguir, com peculiaridades, o rito ordinário, 

similar àquele da ação popular, intentada perante o juiz de primeiro grau.  

 

A decisão do STF não foi suficiente para pacificar o tema, tendo sido alvo de 

críticas e divergências por grande parte da doutrina. Inclusive, a própria Corte, na 

questão de ordem suscitada na petição nº 3211/DF – da qual trataremos mais 

adiante -, mitigou seu entendimento, no caso que envolvia uma ação de improbidade 

administrativa ajuizada contra um Ministro da casa. No julgamento, declarou-se 

competente para processar e julgar seus membros por ato de improbidade, 
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trazendo, assim, uma exceção que também não está prevista na CRFB/1988. 

Alegaram que o entendimento antes consolidado implicaria em declinar a 

competência do STF e encaminhar o processo para a primeira instância, o que 

acarretaria a subversão na estrutura escalonada de competências 

constitucionalmente prevista. 

 

Logo após este julgado, abriu-se precedente para os demais tribunais, tendo 

alguns deles - principalmente o Superior Tribunal de Justiça - admitido o foro por 

prerrogativa de função nas ações de improbidade administrativa. 

 

Neste sentido, em 2011, O STJ, a exemplo do STF, flexibilizou a competência 

da ação de improbidade no sentido de aceitar a prerrogativa de foro. 44 Tratava-se, 

no caso, de ação de improbidade ajuizada contra o ex-governador do Rio de 

Janeiro, à época em que estava ainda no exercício do cargo, no juízo de primeira 

instancia. Valendo-se do art. 105, I, ''a'' da CRFB/1988, que garante o  foro 

privilegiado para Governadores na prática de crime comum, a defesa ajuizou uma 

reclamação no STJ que foi rejeitada pelo fato de que fora interposta quando o ex-

governador não estava mais na posse do cargo. Contudo, no momento que foi 

impetrado o recurso no STJ, este fora eleito Deputado Federal e, 

consequentemente, passou a ser beneficiado pela garantia do foro por prerrogativa 

de função perante ao STF, nos termos do art. 102, I, alínea ''b'', da CRFB/1988.  
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 ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVILPÚBLICA. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGENTE POLÍTICO ELEITO PARA OCARGO DE DEPUTADO 
FEDERAL. AÇÃO QUE PODE ENSEJAR A PERDA DO MANDATO.FORO PRIVILEGIADO. 
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DA CORTE ESPECIAL DOSTJ. REMESSA DOS AUTOS AO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  
1. Trata-se de agravo regimental interposto por Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira contra 
decisão que negou provimento a seu agravo de instrumento. 2. A Primeira Turma do STJ, acolhendo 

questão de ordem apresentada pelo Ministro Teori Albino Zavascki, na sessão de julgamento 
realizada em 27/09/2011, entendeu declinar da competência para o julgamento do presente recurso e 
determinar sua remessa, no estado em que se encontra, ao Supremo Tribunal Federal, em razão de 

o agravante, que é réu em ação de improbidade administrativa, ter sido eleito, supervenientemente ao 
ajuizamento da ação, como deputado federal. 3. A Corte Especial do STJ, após alteração do 
entendimento jurisprudencial até então prevalecente no âmbito do STJ, vem entendendo, de forma 

pacífica, que o foro privilegiado também deve ser aplicado à ações civis públicas por ato de 
improbidade administrativa, quando houver a possibilidade de a autoridade investigada perder o 
cargo ou o mandato. A respeito, vide: Rcl4.927/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, 

DJe29/06/2011; AgRg na Sd 208/AM, Rel. Ministro João Otávio De Noronha,Corte Especial, DJe 
12/05/2010; Rcl 2.790/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 04/03/2010.4. 
Remetam-se os autos ao STF. 

(STJ - AgRg no Ag: 1404254 RJ 2011/0039046-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data 
de Julgamento: 27/09/2011, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2011) 
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Na ocasião, o Relator Ministro Benedito Gonçalves ressaltou em seu voto ser 

jurisprudência pacífica tanto no STJ quanto no STF, que os detentores de foro por 

prerrogativa de função, caso respondessem por ação de improbidade que causasse 

risco de perda de mandato ou cargo, deveriam ser julgados no órgão ao qual 

possuem foro privi legiado.  Justificou, ainda, que o caso em questão poderia implicar 

em perda do cargo de Deputado Federal, razão pela qual entendeu pela aplicação 

do foro por prerrogativa de função nas ações de improbidade, remetendo o caso ao 

STF para ser processado e julgado.   

 

 Em suma, se pararmos para analisar os julgamentos do STJ e do STF, 

principalmente os recentes, conclui-se que os Tribunais em questão tendem a se 

posicionar no sentido de negar foro privilegiado nas ações de improbidade. Contudo, 

há decisões em sentido inverso, especialmente quando o réu for ocupante de cargo 

político, pela potencialidade de ocasionar a perda do cargo ou função. 

Especificamente deste tema, trataremos em seguida. 

 

2. AS AÇÕES DE IMPROBIDADE E A LEI Nº 1079/1950 

 

Como já antes apresentado, os atos de improbidade administrativa, por força 

do art. 37, §4, da CRFB/1988, resultam nas sanções previstas no art. 12 da LIA, 

dentre elas a perda do cargo e inabilitação da função pública, Esta também estão 

previstas na Lei nº 1079/1950 – já estudada no primeiro capítulo – para os agentes 

políticos 45  na prática de crime de responsabilidade (infrações políticos-

administrativas). Há, ainda, o Decreto-Lei nº 201/1967, que trata dos crimes de 

responsabilidade e infrações político-administrativas dos Prefeitos e Vereadores, 

prevendo, dentro suas punições, sanções desta mesma natureza. 

 

Assim, nas palavras de Waldo Fazzio Junior: 

 

Na Constituição Federal há dois regimes de responsabilidade politico-
administrativa para os agentes políticos: o previsto no art. 37, § 4º, 
(regulado pela Lei nº 8.429/1992) e o fixado no art. 102, I, c (disciplinado 

pela Lei nº 1079/1950).  

                                                 
45 Presidente da República; Ministros de Estado; Procurador-Geral da República; Ministros do STF; 

Governadores; Secretários de Estado.   
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Interpretada literalmente, a Constituição não impede, mas até admite 

expressamente (no §4º do art. 37) essa duplicidade de regimes. Até porque 
nem todos os atos de improbidade previstos na Lei nº 8429/1992 estão 
tipificados como crimes de responsabilidade pela Lei nº 1079/50. Assim 

sendo, o duplo regime somente se configuraria concretamente, em relação 
às figuras típicas coincidentes, não quanto às demais. E são poucas. 
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Neste sentido, quanto à possibilidade dos agentes políticos responderem por 

improbidade administrativa e pelos crimes de responsabilidade, surgiram na 

jurisprudência e na doutrina manifestações favoráveis e contrárias a esta duplicidade 

de regimes. Tal discussão, ainda que existente desde a edição da LIA, só ganhou 

repercussão nacional com o julgamento da Reclamação nº 2138/DF, analisada no 

tópico a seguir. 

 

2.1  RECLAMAÇÃO Nº 2.138/DF 

 

O leading case quanto à convivência harmônica entre a ação de improbidade 

e os crimes de responsabilidade foi a Reclamação nº 2.138/DF (Rcl. nº 2138/DF), 

ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal. O caso em questão envolvia um 

Ministro de Estado, que respondia a uma ação de improbidade administrativa, na 

Justiça Federal de primeira instância, que condenou-o à perda do cargo e à 

suspensão de seus direitos políticos. Inconformado com a decisão, o Ministro 

ajuizou uma reclamação (Rcl. nº 2138/DF) perante o STF, sustentando que Ministro 

de Estado é um agente político e, como tal, já responde por crimes de 

responsabilidade, previstos na Lei nº 1.079/1950, não devendo ser julgado por ato 

de improbidade, pois isto caracterizaria bis in idem. Ainda, por um critério de 

especialidade, a Lei dos Crimes de Responsabilidade deveria ser a lei aplicável no 

caso concreto. Esta foi a posição acolhida pela Suprema Corte, no julgamento 

realizado no dia 13 de junho de 2007, dando total procedência a reclamação e 

determinando que a Lei de Improbidade Administrativa não se aplica aos agentes 

políticos quando a conduta praticada já for prevista como crime de responsabilidade, 

nos termos da Lei n° 1.079/50.  Vejamos a ementa: 

 
RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CRIME DE 
RESPONSABILIDADE. AGENTES POLÍTICOS. I. PRELIMINARES. 

                                                 
46 FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Improbidade Administrativa – Doutrina, Legislação e Jurisprudência. São 

Paulo: Ed. Atlas, 2012, p. 51. 
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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 nº 

1.079/1950, delito de caráter político-administrativo. II.2.Distinção entre os 
regimes de responsabilização político-administrativa. O sistema 
constitucional brasileiro distingue o regime de responsabilidade dos agentes 

políticos dos demais agentes públicos. A Constituição não admite a 
concorrência entre dois regimes de responsabilidade político-administrativa 
para os agentes políticos: o previsto no art. 37, § 4º (regulado pela Lei nº 

8.429/1992) e o regime fixado no art. 102, I, c, (disciplinado pela Lei nº 
1.079/1950). Se a competência para processar e julgar a ação de 
improbidade (CF, art. 37, § 4º) pudesse abranger também atos praticados 

pelos agentes políticos, submetidos a regime de responsabilidade especial, 
ter-se-ia uma interpretação ab-rogante do disposto no art. 102, I, c, da 
Constituição. II. 3.Regime especial. Ministros de Estado. Os Ministros de 

Estado, por estarem regidos por normas especiais de responsabilidade (CF, 
art. 102, I, c; Lei nº 1.079/1950), não se submetem ao modelo de 
competência previsto no regime comum da Lei de Improbidade 

Administrativa (Lei nº 8.429/1992). 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. Som ente 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. III. 
RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. (grifo nosso) 

 
(STF - Rcl: 2138 DF , Relator: NELSON JOBIM, Data de Julgamento: 
13/06/2007, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-070 DIVULG 17-04-

2008 PUBLIC 18-04-2008 EMENT VOL-02315-01 PP-00094) 

 

Assim, pode-se afirmar que, conforme decidiu o STF, o agente político só não 

responderá por improbidade administrativa se preencher duas condições: a primeira 

é ser uma das autoridades sujeitas à Lei nº 1.079/1950; e a segunda é ter praticado 
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fato previsto como improbidade administrativa e também como crime de 

responsabilidade.  

 

Vale ressaltar que o resultado do julgamento acima foi extremamente 

polêmico e conquistado por uma apertada maioria de votos. Seis dos Ministros 

votaram por sua procedência (Min. Nelson Jobim, Min. Ellen Gracie, Min. Maurício 

Corrêa, Min. Ilmar Galvão, Min. Cezar Peluso e Min. Gilmar Mendes) e cinco por sua 

improcedência (Min. Carlos Velloso, Min. Sepúlveda Pertence, Min. Celso de Mello, 

Min. Marco Aurélio e Min. Joaquim Barbosa) Atualmente, apenas três dos onze 

Ministros ainda são membros do STF (Min. Gilmar Mendes, Min. Celso de Mello e 

Min. Marco Aurélio), e dois dos restantes votaram pela improcedência da 

reclamação. Nesta linha de raciocínio, faz-se necessário questionar, caso o Tribunal 

Pleno seja provocado novamente, se ele ainda se posicionaria da mesma forma 

quando que julgou há sete anos atrás ou, pelas alterações dos membros da casa, 

entenderia de maneira distinta. Este ponto será melhor abordado mais para frente, 

mas, por agora, vale deixar registrada a reflexão.  

 

2.2 QUESTÃO DE ORDEM NA PETIÇÃO Nº 3211/DF 

 

Outro caso emblemático no que tange às ações de improbidade 

administrativa, o foro por prerrogativa de função e os agentes políticos foi a questão 

de ordem na petição nº 3.211/DF (QO na Pet. nº 3211/DF). Nela, a discussão 

versava sobre a competência para julgar ação de improbidade administrativa 

proposta contra Ministro da própria Suprema Corte.  

 

O MPF ajuizou uma ação de improbidade administrativa em face do Min. 

Gilmar Mendes, na Justiça Federal de 1ª instância, questionando atos por ele 

praticado na época em que ocupava o cargo de Advogado Geral da União. Como se 

tratava de um Ministro do STF, discutiu-se de quem seria a competência para julgar 

a causa.  

 

A Suprema Corte - como já era de se esperar – declarou-se competente para 

o processamento e julgamento das ações de improbidade administrativa em face 

dos seus próprios Ministros. Vejamos: 
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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. (grifo nosso) 
 

(STF - Pet-QO: 3211 DF , Relator: MARCO AURÉ LIO, 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) 

 

 

Assim, por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou extinta, 

no dia 13 de março de 2008, ação civil pública movida pelo Ministério Público 

Federal contra o Min. Gilmar Mendes, por improbidade administrativa, determinando 

a remessa dos autos à Justiça Federal de primeira instância relativamente aos 

demais acusados.  

 

Consolidou-se, neste julgamento, o entendimento quando à competência da 

Suprema Corte para julgar ministro da própria casa em todos os processos, exceto 

os de crime de responsabilidade, tendo em vista a previsão no texto constitucional, 

no art. 52, II, da CRFB/1988, o qual determina a competência do Senado Federal 

para o seu julgamento.  

 

3 CENÁRIO ATUAL 

 

Atualmente, o principal problema da LIA é a ausência de uma regra fixa 

predeterminada sobre a competência, ou de um posicionamento do STF que tenha 

poder de vincular todos os membros do judiciário e da administração pública, 

acarretando um cenário de insegurança jurídica, composto de decisões conflitantes, 

ora conferindo prerrogativa de foro nas ações de improbidade, ora declinando o 

julgamento para o juízo de primeira instância; ora entendendo pela coexistência 

harmônica das ações de improbidade e dos crimes de responsabilidade, ora 

defendendo que os agentes enquadrados na Lei nº 1.079/50 não respondem pelos 

atos previstos na Lei nº 8429/1992.  Um exemplo foi o posicionamento do STJ na 

Rcl. nº 2.790/SC, que determinou que os agentes políticos devem se submeter à Lei 

de Improbidade Administrativa, com exceção do Presidente da República, e que 
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existe foro por prerrogativa de função nas ações de improbidade administrativa, 

conforme observaremos na ementa: 

 
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE CONTRA 
GOVERNADOR DE ESTADO. DUPLO REGIME SANCIONATÓRIO DOS 

AGENTES POLÍTICOS: LEGITIMIDADE. FORO POR PRERROGATIVA DE 
FUNÇÃO: RECONHECIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO 
STJ. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA RECLAMAÇÃO. 1. Excetuada a 

hipótese de atos de improbidade praticados pelo Presidente da República 
(art. 85, V), cujo julgamento se dá em regime especial pelo Senado Federal 
(art. 86), não há norma constitucional alguma que imunize os agentes 

políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, de qualquer das sanções por 
ato de improbidade previstas no art. 37, § 4.º. Seria incompatível com a 
Constituição eventual preceito normativo infraconstitucional que impusesse 

imunidade dessa natureza. 2. Por decisão de 13 de março de 2008, a 
Suprema Corte, com apenas um voto contrário, declarou que compete ao 
Supremo Tribunal Federal julgar ação de improbidade contra seus membros 

(QO na Pet. 3.211-0, Min. Menezes Direito, DJ 27.06.2008). Considerou, 
para tanto, que a prerrogativa de foro, em casos tais, decorre diretamente 
do sistema de competências estabelecido na Constituição, que assegura a 

seus Ministros foro por prerrogativa de função, tanto em crimes comuns, na 
própria Corte, quanto em crimes de responsabilidade, no Senado Federal. 
Por isso, "seria absurdo ou o máximo do contra-senso conceber que ordem 

jurídica permita que Ministro possa ser julgado por outro órgão em ação 
diversa, mas entre cujas sanções está também a perda do cargo. Isto seria 
a desestruturação de todo o sistema que fundamenta a distribuição da 

competência" (voto do Min.Cezar Peluso). 3. Esses mesmos fundamentos 
de natureza sistemática autorizam a concluir, por imposição lógica de 
coerência interpretativa, que norma infraconstitucional não pode atribuir a 

juiz de primeiro grau o julgamento de ação de improbidade administrativa, 
com possível aplicação da pena de perda do cargo, contra Governador do 
Estado, que, a exemplo dos Ministros do STF, também tem assegurado foro 

por prerrogativa de função, tanto em crim es comuns (perante o STJ), 
quanto em crimes de responsabilidade (perante a respectiva Assembléia 
Legislativa). É de se reconhecer que, por inafastável  simetria com o que 

ocorre em relação aos crimes comuns (CF, art. 105, I, a), há, em casos tais, 
competência implícita complementar do Superior Tribunal de Justiça. 4. 
Reclamação procedente, em parte. 

 
(STJ - Rcl: 2790 SC 2008/0076889-9, Relator: Ministro TEORI ALBINO 
ZAVASCKI, Data de Julgamento: 02/12/2009, CE - CORTE ESPECIAL, 

Data de Publicação: DJe 04/03/2010) 
 

 

Neste julgado, o STJ discordou do posicionamento do STF na Reclamação nº 

2138/DF, entendendo que os agentes políticos respondem por improbidade 

administrativa, com exceção do Presidente da República. Ainda, quanto ao foro por 

prerrogativa de função nas ações de improbidade, decidiu ser possível seu alcance 

nas ações de improbidade e, portanto, teria competência implícita para julgar as 

ações de improbidade administrativa propostas contra os agentes públicos que 

estivessem sob sua jurisdição penal originária. 
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Acresço, ainda, que basta apenas uma breve pesquisa na jurisprudência atual 

do STF, principalmente nas decisões monocráticas, para perceber que a atual 

composição da Suprema Corte tende a se posicionar de maneira diversa da que 

decidiu, em 2007, na Rcl. nº 2138/DF.47   

 

As decisões mais recentes têm negado o alcance do benefício do foro por 

prerrogativa de função aos agentes políticos nas ações de improbidade, conferindo 

competência à justiça de primeiro grau para o processamento e julgamento de tais 

ações. Neste sentido, tudo indica que a posição adotada na reclamação em comento 

representou um episódio isolado na jurisprudência do STF e que provavelmente não 

se repetiria caso o Plenário do Tribunal se posicionasse novamente sobre o tema. 

Para corroborar o ponto de vista, trago um julgado recente do STF sobre o assunto: 

 

E M E N T A: “MEDIDA CAUTELAR INOMINADA INCIDENTAL” – 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AGENTE POLÍTICO – 
COMPORTAMENTO ALEGADAMENTE OCORRIDO NO EXERCÍCIO DE 
MANDATO DE GOVERNADOR DE ESTADO – POSSIBILIDADE DE 
DUPLA SUJEIÇÃO TANTO AO REGIME DE RESPONSABILIZAÇÃO 

POLÍTICA, MEDIANTE “IMPEACHMENT” (LEI Nº 1.079/50), DESDE QUE 
AINDA TITULAR DE REFERIDO MANDATO ELETIVO, QUANTO À 
DISCIPLINA NORMATIVA DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL POR 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI Nº 8.429/92) – EXTINÇÃO 
SUBSEQUENTE DO MANDATO DE GOVERNADOR DE ESTADO – 
EXCLUSÃO DO REGIME FUNDADO NA LEI Nº 1.079/50 (ART. 76, 

PARÁGRAFO ÚNICO) – PLEITO QUE OBJETIVA EXTINGUIR 
PROCESSO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, EM RAZÃO DE, 
À ÉPOCA DOS FATOS, A AUTORA OSTENTAR A QUALIDADE DE 

CHEFE DO PODER EXECUTIVO – LEGITIMIDADE, CONTUDO, DE 
APLICAÇÃO, A EX-GOVERNADOR DE ESTADO, DO REGIME JURÍDICO 
FUNDADO NA LEI Nº 8.429/92 – DOUTRINA – PRECEDENTES – REGIME 

DE PLENA RESPONSABILIDADE DOS AGENTES ESTATAIS, INCLUSIVE 
DOS AGENTES POLÍTICOS, COMO EXPRESSÃO NECESSÁRIA DO 
PRIMADO DA IDEIA REPUBLICANA – O RESPEITO À MORALIDADE 

ADMINISTRATIVA COMO PRESSUPOSTO LEGITIMADOR DOS ATOS 
GOVERNAMENTAIS – PRETENSÃO QUE, SE ACOLHIDA, 
TRANSGREDIRIA O DOGMA REPUBLICANO DA RESPONSABILIZAÇÃO 

DOS AGENTES PÚBLICOS – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À 
AÇÃO CAUTELAR – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – 
PARECER DA PROCURADORIA -GERAL DA REPÚBLICA POR SEU 

IMPROVIMENTO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA 
PROVIMENTO. (grifo nosso) 
 

                                                 
47

 Neste sentido: RE: 825419 RN , Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 15/08/2014, 

Data de Publicação: DJe-160 DIVULG 19/08/2014 PUBLIC 20/08/2014; AC: 3585 RS , Relator: Min. 
CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 02/06/2014, Data de Publicação: DJe-108 DIVULG 
04/06/2014 PUBLIC 05/06/2014; Rcl. 18603 AP , Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 

10/10/2014, Data de Publicação: DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014. 
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(STF- AC 3585 AgR, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, 

julgado em 02/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 24-
10-2014 PUBLIC 28-10-2014) 

 

No mesmo sentido: 

 

COMPETÊNCIA – AÇÃO CÍVEL PÚBLICA DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA – RÉU SENADOR DA REPÚBLICA – ATUAÇÃO DO 
JUÍZO – LIMINAR INDEFERIDA. 
 1. O Gabinete prestou as seguintes informações: O Senador da República 

Ivo Narciso Cassol ajuíza reclamação alegando usurpação da competência 
do Supremo pela 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Rondônia. Aponta 
figurar como réu na Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa nº 

2009.41.00.002461-8, proposta pelo Ministério Público Federal em razão de 
“suposta utilização maciça da estrutura da segurança pública estadual para 
atender a interesse particular, ato esse que teria sido praticado à época em 

que o Reclamante exercia o mandato de Governador do Estado de 
Rondônia, no período de 1º.1.2003 a 31.3.2010. Segundo narra, o Ministério 
Público formalizou, no âmbito da ação coletiva, pedido de condenação à 

perda de qualquer cargo público exercido pelos réus quando do trânsito em 
julgado, pretensão acolhida no exame de embargos declaratórios 
interpostos contra a sentença condenatória. Defende caber ao Supremo 

processar e julgar a citada ação de improbidade administrativa em razão de 
o reclamante ocupar atualmente o cargo de Senador da República pelo 
Estado de Rondônia. Faz referência ao que decidido na Reclamação nº 
2.138, na qual este Tribunal teria assentado a inaplicabilidade da Lei nº 

8.429/92 (lei de improbidade administrativa) aos agentes políticos, 
submetidos apenas ao regime especial de responsabilização político-
administrativa disciplinado na Lei nº 1.079/50.Destaca o aperfeiçoamento do 

entendimento fixado nesse precedente em julgados posteriores do 
Supremo, mediante os quais reconheceu a impossibilidade do 
processamento de agentes políticos, por ato de improbidade administrativa, 

perante as Varas de primeira instância judicial.Alude, ainda, à Questão de 
Ordem na Petição nº 3.211, na qual o Supremo teria definido a sua 
competência para julgar atos de improbidade contra autoridades que gozam 

de prorrogativa de foro”. Sob o ângulo do risco, anota a movimentação 
indevida do Poder Judiciário na origem, a enseja r ulterior anulação do 
processo, além da submissão do reclamante a constrangimentos diversos e 

injustificáveis. Requer, em sede liminar, o sobrestamento da ação de 
improbidade administrativa e, alfim, declarada a incompetência do Juízo 
reclamado, a avocação do processo para julgamento no Supremo. O 

processo encontra-se concluso para apreciação da medida acauteladora. 2. 
A competência do Supremo é de direito estrito. Vale dizer: os limites estão 
na Constituição Federal. Relativamente aos membros do Congresso 

Nacional, incumbe ao Tribunal atuar quando haja infração penal comum ou 
habeas corpus a envolvê-los –artigo 102, inciso I, alíneas “b” e “d”, da Carta 
de 1988. Descabe potencializar a matéria de fundo quanto à possibilidade 

de agente político ser submetido aos rigores da Lei nº 8.429/92 e, a partir 
daí, suscitar a competência do Supremo para ação civil pública. 3. Indefiro a 
liminar. 4. Solicitem informações ao Juízo reclamado, dando notícia desta 

medida, por meio de postado com aviso de recebimento, aos interessados. 
5. Com as manifestações, colham o parecer da Procuradoria Geral da 
República. 6. Publiquem.Brasília – residência –, 17 de junho de 2013, às 

12h.Ministro MARCO AURÉLIO Relator. (grifo nosso) 
 
(STF - Rcl: 15831 DF , Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de 

Julgamento: 17/06/2013, Data de Publicação: DJe-118 DIVULG 19/06/2013 
PUBLIC 20/06/2013) 
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Até a conclusão do trabalho, o último posicionamento do STF em 

relação ao tema ocorreu na quarta-feira, dia 19 de novembro de 2014, no 

sentido de suspender o julgamento sobre sua competência para julgar atos de 

improbidade. Trata-se, no caso, de agravo regimental interposto contra 

decisão do ministro Ayres Britto (aposentado) na Petição nº 3240, na qual 

determinou a remessa para a justiça de primeiro grau de uma ação por 

improbidade administrativa contra o deputado federal Eliseu Padilha, por 

suposto ilícito cometido quando era ministro de Estado.  

 

O único a votar foi o Min. Teori Zavascki, relator do processo, 

entendendo pela competência da casa para o julgamento. De acordo com a 

nota oficial publicada no site do STF: 

 

De acordo com o relator, o STF ainda não tem posição firmada sobre o 

tema, que na verdade envolve duas questões: a possibilidade de submissão 

de determinados agentes públicos ao duplo regime sancionatório – com 

relação aos dispositivos e normas que tratam dos atos de improbidade 

administrativa (Lei 8429/1992) e dos crimes de responsabilidade (Lei 

10.079/1950) –, e a existência de prerrogativa de foro para atos de 

improbidade administrativa.O STF ainda não tem posição firmada sobre o 

tema, que na verdade envolve duas questões: a possibilidade de submissão 

de determinados agentes públicos ao duplo regime sancionatório – com 

relação aos dispositivos e normas que tratam dos atos de improbidade 

administrativa (Lei 8429/1992) e dos crimes de responsabilidade (Lei 

10.079/1950) –, e a existência de prerrogativa de foro para atos de 

improbidade administrativa 

(...) Sobre o duplo regime, o ministro revelou que a única alusão a ato de 

improbidade como crime de responsabilidade é o artigo 85 (inciso V) da 

Constituição Federal, que trata dos atos de improbidade praticados pelo 

presidente da República. Só nesse caso, no âmbito material, haveria  

concorrência de regimes, entre o que dispõe o artigo 37 (parágrafo 4º) da 

Constituição e o artigo 85 (inciso V), também da Carta da República.  

Para o ministro, exceto nesses casos de atos de improbidade administrativa 

cometidos pelo Presidente da República, que prevê regime especial, não há 

na Constituição Federal qualquer dispositivo que imunize os agentes 
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políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, a qualquer das sanções 

previstas para atos de improbidade.
48

 

 

Conclui-se, assim, que não há como prever como o Tribunal Pleno irá se 

posicionar e quanto tempo levará para tanto. Assim, provavelmente esta questão 

ainda irá perdurar por um longo tempo no cenário jurídico. Ainda que seja gritante a 

importância de regras preestabelecidas e entendimentos consolidados pelos 

Tribunais Superiores, percebe-se que cada vez mais os Tribunais Superiores, 

principalmente o STF, tem-se esquivado de tomar decisões vinculantes, preferindo 

analisar caso a caso, aplicando a justiça que, naquele caso, julgar prudente de 

acordo com seu livre juízo de convencimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Trecho retirado da nota publicada no site oficial do Supremo Tribunal Federal. Publicado em 

19/11/2014. Acesso em 19/11/2014 (disponível em 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=280070 ). 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=280070
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CONCLUSÃO 

 

Diante de tudo que foi apresentado, podemos perceber que no tocante ao 

alcance do foro por prerrogativa de função no julgamento das ações de improbidade 

administrativa, a jurisprudência atual costuma oscilar em seu posicionamento, 

principalmente os membros dos Tribunais Superiores quando provocados para se 

manifestar sobre o assunto. Todavia, agora, nos resta apenas tecer algumas 

considerações sobre como estes tem se posicionado recentemente. 

 

 Os julgados mais recentes comprovam que, tanto o STF49, quanto o STJ50 

são, na maioria dos casos, contra a aplicação do foro por prerrogativa de função nas 

ações de improbidade administrativa.  

 

Especialmente quanto ao STJ, vem demonstrando reiteradamente o 

entendimento de que os agentes políticos podem responder tanto por improbidade 

administrativa como por crimes de responsabilidade, com exceção do Presidente da 

República.  Para tanto, entendem que tais ações deverão ser processadas e 

julgadas em 1ª instância, ainda que tenham sido propostas contra agente político 

que seja beneficiado com a prerrogativa de foro no âmbito penal e nos crimes de 

responsabilidade. Todavia, a Corte Especial do STJ, após alteração do 

entendimento jurisprudencial até então prevalecente, vem excepcionando esta regra, 

de forma pacífica, apenas em uma hipótese: nos casos em que houver a 

possibilidade da autoridade investigada perder o cargo ou mandato, aplicar-se-á o 

foro por prerrogativa de função nas ações civis públicas por ato de improbidade 

administrativa.51  

                                                 
49

 Neste sentido:  Rcl: 18603 AP, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 10/10/2014, 

Data de Publicação: DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014; AC: 3585 RS , Relator: Min. 
CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 02/06/2014, Data de Publicação: DJe-108 DIVULG 
04/06/2014 PUBLIC 05/06/2014; RE: 825419 RN, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de 

Julgamento: 15/08/2014, Data de Publicação: DJe-160 DIVULG 19/08/2014 PUBLIC 20/08/2014); 
Rcl: 13998 RJ , Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 12/03/2014, Data de Public ação: 
DJe-054 DIVULG 18/03/2014 PUBLIC 19/03/2014) 
50

 Neste sentido: STJ - AgRg no AREsp: 532658 CE 2014/0143123-8, Relator: Ministro HUMBERTO 
MARTINS, Data de Julgamento: 02/09/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 
09/09/2014 
51

 Neste sentido: AgRg no Ag: 1404254 RJ 2011/0039046-8, Rel. Bendito Gonçalves, Primeira Turma, 
DJe 17/10/2011; Rcl4.927/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe29/06/2011; AgRg na 
Sd 208/AM, Rel. Ministro João Otávio De Noronha, Corte Especial, DJe 12/05/2010; Rcl 2.790/SC, 

Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 04/03/2010. 
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Quanto ao STF, vale ressaltar que as decisões proferidas recentemente pelos 

membros da casa evidenciam que o julgamento outrora realizado pelo seu pleno, na 

Reclamação nº 2138/DF, representou um posicionamento isolado sobre o tema ao 

decidirem no sentido que, por já estar subordinado pelo regime dos crimes de 

responsabilidade, o Ministro do Estado não responderia por improbidade. 

Atualmente, principalmente pelas decisões monocráticas, percebe-se que o 

entendimento da casa alterou-se substancialmente. 

  

Todavia, a manifestação mais recente da casa sobre o assunto 52  veio 

apimentar a discussão, pelo voto do Min. Relator Teori Zavascki no agravo 

regimental na Petição nº 3240, ainda que não seja a decisão final e precise dos 

votos dos outros Ministros. O relator entendeu no sentido de conferir às ações de 

improbidade a mesma prerrogativa de foro assegurada para as ações penais, 

competindo ao STF julgar ação de improbidade contra seus próprios membros, por 

respeitar o sistema de competências estabelecido na Constituição. Alegou que não 

se pode permitir a um juiz de primeira instância processar um ministro do Supremo, 

ou um agente público de relevo nacional, principalmente se a decisão puder 

acarretar a perda do cargo. Além disso, o ministro ainda entendeu que o ato de 

improbidade, embora não tenha natureza penal, mantém laços fortes com a seara 

criminal. “Segundo ele, são semelhantes as consequências das reprimendas, sendo 

que somente a pena privativa de liberdade é característica da ação penal. No mais, 

as consequências são iguais, garantiu. Mesmo se dizendo não favorável ao regime 

extensivo de prerrogativa de foro previsto na Constituição, o ministro frisou que, sob 

o ponto de vista constitucional, é legítima a preservação da prerrogativa de foro para 

as ações de improbidade administrativa. (...) Assim, o ministro Teori Zavascki votou 

no sentido de dar provimento ao agravo para reconhecer a competência do STF 

para processar e julgar ação de improbidade contra o deputado federal, por atos 

                                                 
52

 Trata-se do agravo regimental na Petição (PET) 3240, na qual foi determinada a baixa para a 
primeira instância de uma ação por improbidade administrativa contra o deputado federal Eliseu 

Padilha, por suposto delito cometido quando era ministro de Estado.  
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praticados quando era ministro de Estado, determinando o desmembramento quanto 

aos demais processados, que não detêm prerrogativa perante o STF.”53 

 

Portanto, conclui-se que as controvérsias existentes em torno das 

supracitadas questões, ainda que já tenham sido objeto de análise pelos Tribunais 

Superiores, continuam sendo tratadas ambiguamente por estes, que ora entendem 

inexistir foro privilegiado para atos de improbidade, mas excepcionaram a questão 

para o julgamento de seus próprios Ministros (QO da Pet. 3211/DF). Ainda, todas as 

questões já decididas, por não serem dotadas de efeito vinculante, poderão ser alvo 

de mudanças, principalmente no tocante à questão da responsabilidade dos agentes 

políticos por ato de improbidade, na medida em que se altera a composição da casa. 

 

Assim, por tudo que foi exposto e, diante das decisões e posições oscilantes 

do STF sobre o tema, tendo uma questão, inclusive, em aberto, resta-nos, para 

conclusão do presente trabalho, analisar as implicações positivas (se houver) e 

negativas deste cenário. 

 

ANALISE DA AUTORA 

 

O cenário de incerteza jurídica gera como consequência a discricionariedade 

do aplicador e do interprete do direito em entender a questão no caso concreto como 

quiser, sem parâmetro nenhum, o que, em termos práticos, pode ocasionar uma 

procrastinação do processo e, mais drasticamente, a impunidade do agente. 

 

Por um lado, em relação apenas ao alcance do foro por prerrogativa de 

função nas ações de improbidade administrativa, ainda que tenha uma tese 

defensiva pela sua aplicação, baseada na gravidade e na natureza sancionatória 

das sanções cominadas na LIA, ao meu ver, essa tese necessita de algumas 

ponderações. 

 

                                                 
53

 Trecho retirado da nota publicada no site oficial do Supremo Tribunal Federal. Publicado em 
19/11/2014. Acesso em 19/11/2014 (disponível em 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=280070 ).  

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=280070
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Primeiramente, é necessário esclarecer que as sanções previstas na Lei nº 

8429/1992 possuem natureza diversa da penal, pois, além de não permitirem a 

aplicação de penas privativas de liberdade, suas sanções são exclusivamente 

voltadas para afastar o servidor ímprobo da administração e obrigá-lo a reparar seu 

dano por meio de multa civil. Acresço que estas penalidades não produzem os 

efeitos secundários das sanções penais, como, por exemplo, a reincidência.  

 

Por oportuno, registra-se também que, da mesma forma, as sanções da LIA 

diferenciam-se das sanções administrativas e políticas, visto serem aplicadas por um 

juiz competente e não por autoridade administrativa hierárquica. Não há, portanto, 

que se falar de prerrogativa de foro em virtude da natureza essencialmente 

sancionatória e do caráter político das ações de improbidade administrativa.  

 

O que acontece, na maioria dos casos, é que os agentes possuidores de 

prerrogativa de foro nos crimes comuns e de responsabilidade torcem pela extensão 

do benefício nos julgamentos das ações de improbidade, pois a prevalecer o foro 

privilegiado, acreditam que serão beneficiados pela lentidão e morosidade dos 

Tribunais Superiores, como por exemplo, o STF, que conta com apenas onze 

ministros em sua composição. 

 

Entretanto, ainda no tocante à aplicação do foro privi legiado, há um ponto que 

deve ser ressaltado, uma vez que, ao dar tratamento indistinto às ações civis de 

improbidade e estas tendo curso natural no juízo de primeira instância, isto 

acarretaria no julgamento das ações de improbidade contra o Presidente da 

República e dos Ministros do Supremo Tribunal Federal por um juiz de primeiro grau. 

Neste ponto, o argumento contrário merece seu valor, pois seria injustificável 

submeter as maiores autoridades da República ao juízo de primeira instância. O Juiz 

Federal, por exemplo, poderia decretar a perda do cargo do Ministro do STF?  Ou, 

ainda mais grave, destituir o Presidente da República, democraticamente eleito, do 

seu cargo?  Nota-se, portanto, que se está diante de um procedimento judicial 

incompatível com o sistema, como um todo, principalmente no que tange à lógica 

das instituições jurídicas. 
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Neste sentido, a probabilidade de um juiz de primeiro grau, ao julgar o 

Presidente da República ou um Ministro da Corte Suprema – hierarquicamente 

superior à ele – se submeter a pressões e influências externas, é muito maior do que 

um órgão colegiado sujeitar-se a tais pressões. Restaria comprometida a 

imparcialidade e lisura do julgamento.  

 

Nestes casos específicos, a interpretação restritiva do texto constitucional e 

infraconstitucional pode acabar gerando situações contrárias à própria finalidade da 

LIA (por meio de julgamentos influenciados por poderes políticos, apelo público e 

influências hierárquicas) bem como ao próprio sistema escalonado de competência 

explicitas e implícitas previstas na CFRB/1988. Embaso-me, ainda, na própria razão 

de ser do foro por prerrogativa de função, em que se estabelece o benefício em 

virtude do cargo ou da função exercida pelo agente e sua relevância na estrutura do 

Estado, visando garantir julgamentos justos e isentos de influências políticas e 

hierárquicas. É justamente por toda essa preocupação implicitamente e 

explicitamente demonstrada pelo diploma constitucional que se torna imperativa a 

aplicação do foro privilegiado nas ações de improbidade contra o Presidente da 

República e contra os Ministros do STF, essencial para estabelecer a ordem e o 

aspecto principiológico-constitucional que fundamenta o Estado Democrático de 

Direito. 

 

Por último, no tocante aos agentes políticos e às ações de improbidade 

administrativa, principalmente no que diz respeito à tese prestigiada no Supremo 

Tribunal Federal na Reclamação nº 2138/DF, de que os crimes de responsabilidade 

absorveriam os atos de improbidade administrativa, não estando os agentes 

políticos sujeitos ao regime previsto na Lei n. 8.429/92, em razão da natureza 

especial do cargo por eles ocupados, respondendo apenas na esfera política, esta 

também merece certas ponderações.   

 

Primeiramente, baseando-me em decisões recentes da própria Corte54 e em 

doutrinadores prestigiados, como Emerson Garcia, acredito que o agente político 

                                                 
54 STF - AC: 3585 RS , Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 02/06/2014, Data de 

Publicação: DJe-108 DIVULG 04/06/2014 PUBLIC 05/06/2014; STF - Rcl: 13998 RJ , Relator: Min. 
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esteja sujeito tanto à responsabilização por crime de responsabilidade como ao 

regime das ações de improbidade administrativa. Isto porque, primeiramente, a 

própria Constituição Federal de 1988 faz questão de distinguir a natureza dos crimes 

de responsabilidade e a dos atos de improbidade, dando tratamento e referência 

distinta ao tratar dos dois institutos. Não só, a sistemática dos crimes de 

responsabilidade, cujo objetivo primordial é extinguir o vínculo do agente com a 

Administração Pública, inabilitando-o por um período determinado, difere das ações 

de improbidade administrativa que, além de inabilitar o agente, tem como principal 

finalidade restringir sua esfera jurídica, impondo-lhe sanções que não só limitam seu 

direito político, como criam óbices para futuros relacionamentos com Administração 

Pública, como prezam pela reparação dos danos causados. 

 

Ainda, com relação às sanções previstas, estas serão aplicadas por esferas 

distintas, não havendo que se falar, portanto, em bis in idem. Como já foi visto, em 

prol do princípio republicano, o servidor público deverá responder pelos seus atos 

em todas as esferas possíveis (civi l, criminal, administrativa e política) desde que, 

por óbvio, estejam previamente estipuladas e individualizadas. Para reforçar meu 

ponto de vista, utilizo-me das palavras de Emerson Garcia: 

 

(...) a primeira dificuldade que se encontra é identificar o que vem a ser 
crimes de responsabilidade, proposição que enseja não poucas dúvidas e 
perplexidades. Para o Presidente da República, crime de responsabilidade é 

uma infração político-administrativa que enseja a realização de um 
julgamento político (sem necessidade de fundamentação) perante o Senado 
Federal. Para o Ministro do Estado, é uma infração associada a atos 

políticos e administrativos que redunda num julgamento totalmente jurídico 
(com necessidade de fundamentação) perante o Supremo Tribunal Federal. 
Para o Prefeito Municipal é um crime comum, que o expõe a uma pena de 

prisão. E para os Senadores, Deputados e Vereadores? Não é nada. Em 
outras palavras, esses agentes não se enquadram na tipologia dos crimes 
de responsabilidade, estando sujeitos, unicamente, ao controle político 

realizado no âmbito do próprio Parlamento, o que, eventualmente, pode 
resultar na perda do mandato. 
Ainda merece referência a circunstância de que alguns agentes 

mencionados na Constituição da Republica como autores em potencial dos 
crimes de responsabilidade (v.g.: membros do Conselho Nacional de Justiça 
e do Conselho Nacional do Ministério Público – art. 52, II) sequer são 

alcançados pela tipologia da Lei nº 1079/1950, o que simplesmente 
inviabiliza sua punição. 
A partir dessas constatações iniciais, já se pode afirmar que a tese 

prestigiada pelo STF na Reclamação nº 2138/2002 não comporta uma 
resposta linear, pois, para alguns agentes, o crime de responsabilidade 

                                                                                                                                                        
CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 12/03/2014, Data de Publicação: DJe-054 DIVULG 

18/03/2014 PUBLIC 19/03/2014 
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ensejará um julgamento jurídico e, para outros, um julgamento político, isto 

para não falarmos daqueles que sequer serão alcançados pela tipologia 
legal. 

55
 

 

 

Deste modo, defender a tese de que o crime político absorveria a 

responsabilização por improbidade seria contribuir para a impunidade e 

desmoralização das instituições públicas. 

 

Neste diapasão, a LIA fez ainda questão de ser categórica, prevendo em sua 

redação quais os agentes que poderão ser autores em potencial de atos ímprobos. 

Consagra, assim, que o agente que exerce, ainda que transitoriamente ou sem 

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

forma de investidura ou vinculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades 

públicas, poderão integrar o polo ativo das ações de improbidade; alcançando, 

portanto, os agentes políticos, não havendo nenhum embasamento jurídico 

substancial para afastar sua aplicação. 

 

É também importante relembrar que no tocante aos crimes de 

responsabilidade, o agente só responderá se estiver no exercício de sua função 

política56, enquanto nas ações de improbidade, o agente estar ou não exercendo seu 

cargo interferirá somente para fins prescricionais 57 , nada influenciando sua 

responsabilidade.  

 

Superada esta questão, e concluindo pela existência de uma duplicidade de 

responsabilização, resta analisar outro ponto relevante das ações de improbidade e 

os agentes políticos, agora no que diz respeito às sanções previstas na LIA. É fato 

que sua aplicação cega e incondicionada pode provocar, mais uma vez, situações 

indesejáveis, como a sanção de perda do cargo aos agentes políticos.  
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 GARCIA, Emerson. Improbidade Administrativa. 7ª edição, São Paulo, Ed. Saraiva, 2013, p. 599. 
56 Lei 1079/1950, Art. 15. A denúncia só poderá ser recebida enquanto o denunciado não tiver, por 

qualquer motivo, deixado definitivamente o cargo 
57

  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 exerc ício 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. 
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A perda do cargo dos agentes políticos está regulamentada pela CRFB/1988 

e pela Lei nº 1079/1950, como já explicado anteriormente. Neste sentido, o 

procedimento previsto é essencialmente político, realizado pelo Senado Federal, não 

estando legitimado, um juiz de primeiro grau, para fazê-lo. Seria, novamente, uma 

questão sistêmica e hierárquica da própria organização do Estado, 

constitucionalmente delimitada.  

 

Assim, ao meu ver, os agentes políticos, precisamente por não estarem 

sujeitos a qualquer hierarquia e ainda por estarem submetidos a regime jurídico 

especial, afastam-se do sistema normativo da lei de improbidade administrativa, no 

tocante à destituição do cargo. Deste modo, a melhor solução seria que as ações de 

improbidade administrativa que acarretassem na responsabilização civil de ressarcir 

o erário, relativo à indisponibilidade de bens, deveriam obedecer os ditames legais 

de competência previsto para todos os agentes políticos, com exceção do 

Presidente da República e dos Ministros do STF que, independente de qual 

penalidade sofra, sempre gozaram do foro privilegiado. Todavia, podendo ocasionar 

na suspensão dos direitos políticos e na perda de função pública, precisarão 

respeitar os parâmetros previstos na CFRB/1988 e na lei especifica que regula a 

matéria (Lei 1079/1950), submetendo-se ao procedimento eminentemente político.  
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