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RESUMO: 

 

O presente trabalho visa analisar como ocorre a atuação do Ministério 

Público na Lei de Improbidade Administrativa. Para isso será feita uma análise sobre 

o atual perfil da Instituição (de defensor dos direitos da sociedade), além de uma 

demonstração sobre como a corrupção ocorre no Brasil desde a época da 

colonização e alguns meios que o legislador pátrio encontrou para combatê-la (como 

a responsabilização do agente público e os princípios constitucionais da 

Administração Pública). 

                 O foco do trabalho será a análise da Lei 8.429, que regula a improbidade 

administrativa, para que se possa, então, estudar os meios de atuação do Parquet 

previstos no diploma legal. Também serão demonstrados alguns dados levantados 

pelo próprio Ministério Público que demonstram a relevância de sua atuação no 

combate à improbidade administrativa, de modo a promover a defesa dos direitos da 

sociedade. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Corrupção. Ministério Público. Lei de Improbidade 

Administrativa. Ministério Público e a Lei nº 8.249/92 
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ABSTRACT: 

 

This paper examines the role of the Brazilian Government Agency for 

Law Enforcement and Prosecution through an analysis of the current profile of the 

institution and a demonstration on how corruption happens in Brazil, since the time of 

colonization. We also show some manners that the National Congress found to fight 

against it. 

                  The focus of the work is based on the analysis of the Act 8429, which 

regulates the administrative misconduct, by studying the means of parquet’s acting 

provided in our legislation. Some data gathered by the Brazilian Government Agency 

itself are shown in this work in order to point the relevance of their work to combat 

improper conduct and to promote the defense of the society’s rights. 

 

KEY-WORDS: Brazilian Government Agency for Law Enforcement and 

Prosecution, corruption, Brazil, National Congress, society’s rights. 
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 INTRODUÇÃO  

 

       O objetivo do presente trabalho é conhecer como se dá a atuação do 

Ministério Público nos atos previstos na lei de improbidade administrativa, com 

foco nos aspectos procedimentais e processuais. Para isso, será adotada a 

seguinte metodologia. 

      Inicialmente será realizado um estudo doutrinário e legal acerca do 

Ministério Público, demonstrando seus princípios e funções institucionais, bem 

como suas prerrogativas previstas na Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988.  

      Posteriormente será feita uma breve exposição sobre a corrupção no 

Brasil e algumas formas de combatê-la, a exemplo da responsabilização dos 

agentes públicos e dos princípios da Administração Público a serem seguidos 

com o intuito de proteger o interesse público. Logo após será estudado o tema 

improbidade administrativa, com a exposição do conteúdo da Lei 8.429/1992.  

       Na última parte do trabalho será demonstrado como ocorre à atuação 

do Ministério Público diante da improbidade administrativa, além dos 

instrumentos jurídicos constitucionais que o órgão possui para investigar a prática 

dos atos ímprobos, como, por exemplo, o inquérito civil. Além disso, serão 

expostos dados revelando a quantidade de ações de improbidade e o número de 

inquéritos instaurados, podendo-se avaliar a eficácia da atuação do Ministério 

Público no combate à improbidade administrativa.  

      A relevância do tema pode ser percebida na redação do artigo 37 da 

Constituição Federal de 1988 que prevê a necessidade de obediência aos 

princípios da “legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência” 

tornando, portanto, fundamental que os agentes públicos pratiquem atos probos, 

honestos, visando sempre alcançar o interesse público. 
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        CAPÍTULO UM - O MINISTÉRIO PÚBLICO 

O Ministério Público sofreu transformações jurídico-sociais no decorrer 

de sua evolução no ordenamento jurídico brasileiro, de modo que nem sempre 

possuiu o atual perfil previsto na Constituição Federal de 1988 gerando a 

necessidade de se expor como ocorreu essa mudança de paradigma, isto é: 

de advogado do Estado até a condição de defensor da sociedade. 

Sendo assim, a fim de se entender a atual estrutura da instituição, seus 

princípios, funções, garantias, vedações e poder de investigação no contexto 

do Estado Democrático de Direito, será feita uma breve exposição sobre a 

evolução da Instituição no decorrer do tempo. 

1.1. O MINISTÉRIO PÚBLICO E O SEU PAPEL CONSTITUCIO NAL: DE 

ADVOGADO DO ESTADO A DEFENSOR DA SOCIEDADE 

O Ministério Público moderno origina-se na França em 1302, com Felipe 

IV, monarca que criou a figura dos Procurados do Rei, agentes públicos com função 

de: (i) promover denúncia contra aqueles que violassem a lei e (ii) promover o 

cumprimento da sentença proferida pelo Juiz, de forma a garantir que a Coroa 

auferisse ganhos econômicos, ou seja, tutelando os interesses do Estado, que à 

época se confundiam com os interesses do soberano. Tal modelo veio ao Brasil-

Colônia pelo legislador português, por meio das Ordenações Afonsinas. 

Em tais Ordenações, primeira lei a vigorar em terras brasileiras, foi 

instituído o Procurador de Justiça, responsável pela tutela dos interesses “das viúvas, 

e dos órfãos, e miseráveis pessoas que à nossa Corte vierem”1. Nesse mesmo sentido, 

houve menção a figura do “Promotor da Justiça da Casa de Suplicação” e dos 

“Promotores da Justiça da Casa Civil” nas Ordenações Manuelinas de 1521 e a 

criação da figura do “Promotor de Justiça” nas Ordenações Filipinas de 1603. Insta 

ressaltar que neste foi possível observar melhor organização, já que havia diversos 

capítulos fazendo menção a tal figura, como, por exemplo “Procurador dos Feitos da 

Coroa” que traz uma ideia de atuação em benefício do Estado e “Procurador dos 

Feitos da Fazenda”. 

                                                           
1
 JATAHY, Carlos Roberto de Castro. “Atribuições do Ministério Público, Ferramentas da Cidadania”, 

página 2 
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Já na fase do Brasil Império, apesar de a Constituição de 1824 não fazer 

referência ao Ministério Público, o Código de Processo Criminal de 1832 tratou do 

promotor de justiça ao reservar uma seção descrevendo suas atribuições e seus 

requisitos de nomeação. 

Com a proclamação da República, o Ministro da Justiça Campos Salles 

editou os Decretos nº 848 e 1030 que reservaram capítulos específicos para o 

Ministério Público ao tratar acerca da organização da Justiça Federal. 

Durante a Era Vargas (1930-1945), no “Governo Provisório” (1930 até 

1934), foi promulgada a Constituição de 1934 que, já em seu preâmbulo2, deixava 

clara a intenção de organizar um regime democrático, privilegiando os direitos do 

povo. Nesse sentido, o Ministério Público foi, pela primeira vez, constitucionalizado, 

conquistando maior independência em relação aos demais poderes estatais, ao ser 

situado no capítulo VI, Seção I, intitulado “Órgãos de Cooperação nas Actividades 

Governamentaes”. 

 Porém, a Era Vargas, que se iniciou de forma democrática, foi 

transformada em governo ditatorial no período intitulado “Estado Novo” (1937 até 

1945). Isso ocorreu por conta do golpe de Estado promovido pelo então Presidente 

Getúlio Vargas que, visando se perpetuar no poder, dissolveu o congresso e tomou 

para si poderes ditatoriais outorgando a Constituição de 1937. 

Diante do cenário de governo ditatorial, no qual os direitos fundamentais 

dos cidadãos não são privilegiados, a independência do Ministério Público, 

conquistada em 1934, foi suprimida na Constituição de 1937, período em que a 

instituição “não tem contornos constitucionais fortes”3. Porém, neste período 

  

foram editados os Códigos Penal e de Processo Penal, que conferiam ao 
Ministério Público o poder de requisição de inquérito policial bem como a 
titularidade da ação penal pública. Na área processual civil, o Código 
editado em 1939 estabeleceu a obrigatoriedade da intervenção do Ministério 
Público em diversas hipóteses, especialmente na área do Direito de Família 
e na proteção aos incapazes.4 

                                                           
2
 “Nós, os representantes do povo brasileiro, pondo a nossa confiança em Deus, reunidos em 

Assembleia Nacional Constituinte para organizar um regime democrático, que assegure à Nação a 
unidade, a liberdade, a justiça e o bem-estar social e econômico, decretamos e promulgamos a 
seguinte” http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm - acesso em 25/04/2015 
3
 JATAHY, Carlos Roberto de Castro. “Atribuições do Ministério Público, Ferramentas da Cidadania”, 

página 3 
4 Idem 
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Getúlio Vargas foi deposto em 1945, fato que culminou na 

redemocratização do Brasil por meio de uma nova Constituição. Nesse cenário foi 

promulgada a Constituição de 1946 na qual o Ministério Público voltou a ter previsão 

constitucional, “prevendo-se sua organização tanto no âmbito federal como no estadual e 

atuação nas Justiças Comum, Militar, Eleitoral e do Trabalho”5. 

Na Constituição de 1967, o Ministério Público foi previsto como 

integrante do Poder Judiciário (Capítulo VIII, Seção IX) e adquiriu relevantes 

garantias e prerrogativas que permitiram maior autonomia e independência no 

exercício de suas funções. O art. 138, § 1º garantiu a estabilidade e a 

inamovibilidade ao determinar que  

os membros do Ministério Público da União, do Distrito Federal e dos 
Territórios ingressarão nos cargos iniciais de carreira, mediante concurso 
público de provas e títulos. Após dois anos de exercício, não poderão ser 
demitidos senão por sentença judiciária, ou em virt ude de processo 
administrativo em que se lhes faculte ampla defesa;  nem removidos, a 
não ser mediante representação do Procurador-Geral,  com fundamento 
em conveniência do serviço  (grifo nosso). 

 

       Por conta da Emenda Constitucional nº1 de 1969, que alterou a redação 

da Constituição de 1967, o Ministério Público manteve as características da carreira 

previstas no diploma constitucional de 1967, mas voltou a integrar o Poder Executivo 

(Capítulo VII, Seção VII). Isso se deve ao fato de que “o regime de exceção que se 

instaurara no Estado Brasileiro, de cunho autoritário, não podia permitir que o Ministério 

Público estivesse afastado do Executivo, convivendo intimamente com o Judiciário, que 

possuía relativa autonomia”6. 

Na Constituição Federal de 1988 o Ministério Público adquiriu um novo perfil, 

estando situado em um capítulo próprio abrangendo tanto o Ministério Público da 

União, integrado pelo Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, 

Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, quanto 

o Ministério Público dos Estados (art. 128).     

 

                                                           
5 Idem 
6 Idem 
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O texto constitucional de 1988 foi o primeiro a disciplinar a Instituição de 

forma orgânica dispondo acerca das principais regras relacionadas às suas 

autonomias, garantias, vedações e funções. Vale ressaltar que tais dispositivos são 

válidos para o Ministério Público da União7 e dos Estados, não havendo qualquer 

tipo de hierarquia entre eles, apenas uma distribuição constitucional das atribuições 

de cada um.    

O artigo 127 da Constituição vigente conceitua o Ministério Público como 

sendo “instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis”. 

         Nas palavras de Hugo Mazzili, o dispositivo constitucional: 

Longe de se limitar ao papel a ele tradicionalmente reservado na 
persecução criminal, e ao contrário de sustentar interesses individuais ou 
dos governantes, o Ministério Público está hoje consagrado, com autonomia 
e independência funcional, à defesa dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis, da ordem jurídica e do regime democrático. Passou, pois, a 
ser órgão de proteção das liberdades públicas constitucionais, dos direitos 
indisponíveis e do contraditório penal.8 

         Por ser uma “instituição permanente”, o poder constituinte derivado não 

pode extinguir a instituição, até mesmo por se tratar de um dos órgãos pelos quais 

se exerce a soberania do Estado. Vale ressaltar que o Ministério Público somente 

atinge seu objetivo de defender a ordem jurídica em um regime democrático que o 

faz forte e independente, pois caso contrário estaria preso aos anseios do Estado e 

não da sociedade.  

          Incumbe ao Ministério Público atuar, como parte ou como fiscal da lei, 

nas situações em que o interesse seja indisponível, total ou parcialmente e quando 

for para defender interesse público, ou seja, da coletividade como um todo. Sendo 

assim, a atuação da instituição é necessária “desde que haja alguma característica de 

indisponibilidade parcial ou absoluta de um interesse, ou desde que a defesa de qualquer 

interesse, disponível ou não, convenha à coletividade como um todo”9. 

 

                                                           
7 Se incluindo o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público 
Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 
8 MAZZILLI, Hugo Nigro. Introdução ao Ministério Público. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p.62. 
9
 MAZZILLI, Hugo Nigro. Introdução ao Ministério Público. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p.64. 
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1.2 PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS 

          A Constituição Federal de 1988 prevê no §1º do artigo 127 como 

princípios institucionais “a unidade, a indivisibilidade, a independência funcional”, 

sendo que, nas palavras de Alexandre de Moraes, “o princípio do promotor natural”10 

também é um princípio constitucional. 

         Pelo princípio da unidade, observamos que os membros do Parquet 

integram um só órgão sob o comando de um Procurador-Geral enquanto que, pelo 

princípio da indivisibilidade, por não estarem vinculados aos processos, os membros 

do Ministério Público podem ser substituídos uns pelos outros, desde que dentro os 

limites legais.  Vale ressaltar que existem unidade e indivisibilidade dentro de cada 

um dos Ministérios Públicos, não se aplicando tais princípios a diferentes Ministérios 

Públicos. 

         Indivisibilidade e unidade são princípios diretamente ligados, de modo 

que somente existe indivisibilidade quando há unidade. Porém, mesmo que ambos 

estejam presentes, o Procurador-Geral tem seu poder limitado pela independência 

funcional dos integrantes da instituição, podendo apenas fazer recomendações sem 

poder vinculativo ou normativo, não sendo permitida a imposição de um 

procedimento funcional por conta da independência funcional11 possuída por cada 

membro. Tal limitação estabelecida pela Constituição e pelas leis tem o intuito de 

impedir que o membro fique preso aos interesses do dirigente da instituição e sirva 

aos interesses da lei. 

        O princípio da independência, também conhecido como autonomia 

funcional, consiste na “liberdade que tem cada Ministério Público brasileiro de tomar as 

decisões que lhe são próprias, subordinando-se apenas à Constituição e às leis, e não a 

outros órgãos do Estado”12. Nesse sentido, no direito constitucional brasileiro há tão 

somente uma hierarquia no sentido administrativo através da chefia do Procurador-

Geral, mas sem caráter funcional, de modo que os integrantes da instituição não 

podem receber recomendações de caráter vinculante de autoridades públicas. 

                                                           
10 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional.  27ª ed. São Paulo: Atlas, 2011, p.629. 
11 Independência funcional é o princípio pelo qual cada membro e órgão do Ministério Público possui 
independência para praticar suas funções diante dos demais membros e órgãos de uma mesma 
instituição, ou seja, cada membro e órgão podem tomar as próprias decisões. 
12 MAZZILLI, Hugo Nigro. Introdução ao Ministério Público. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p.67. 
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          Para a preservação da tal princípio, a Constituição Federal estabeleceu 

no artigo 85, II que “são crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República 

que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra: o livre exercício do 

Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes constitucionais 

das unidades da Federação” o que demonstra a importância da independência 

concedida pelo ordenamento jurídico. 

          O princípio do Promotor Natural foi reconhecido pelo Supremo Tribunal 

Federal e versa que “existe um órgão do Ministério Público previamente estabelecido pela 

lei para oficiar nos casos que sejam afetos à instituição”13. Sendo assim, o Procurador-

Geral somente pode designar membros do Parquet para a realização de atos 

específicos nos casos previstos em lei, não podendo promover 

designações arbitrárias de Promotores de Justiça para uma Promotoria ou 
para as funções de outro Promotor, que seria afastado compulsoriamente 
de suas atribuições e prerrogativas legais, porque isto seria ferir a garantia 
da inamovibilidade prevista no texto constitucional. Esta inamovibilidade é 
ampla, protegendo o cargo e a função.14 

        Nesse mesmo sentido o artigo 129, §2º da Constituição Federal de 1988 

determina que “as funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da 

carreira, que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe 

da instituição”. 

        Com o objetivo de possibilitar que a função seja exercida de maneira 

independente, foram concedidas garantias constitucionais á instituição (autonomias 

do artigo 127, §§2º e 3º e modo de nomeação e destituição do procurador-geral do 

artigo 128, §§ 1º, 2º, 3º e 4º)15 e aos seus membros (garantias de liberdade do art. 

128, §5º, I e de imparcialidade do artigo 128, §5º, II, “A”, a “F” e §6º)16. 

        O artigo 127, §2º da CRFB/8817 garantiu a autonomia funcional e 

administrativa, sendo posteriormente complementado pela Lei Orgânica Nacional 

                                                           
13 MAZZILLI, Hugo Nigro. Introdução ao Ministério Público. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p.68. 
14 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional.  27ª ed. São Paulo: Atlas, 2011, p.631. 
15

 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional.  27ª ed. São Paulo: Atlas, 2011, p.640. 
16 Idem. 
17 Art. 127 - § 2º Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, 
observado o disposto no art. 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e 
serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política 
remuneratória e os planos de carreira; a lei disporá sobre sua organização e funcionamento. 
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que garantiu a autonomia financeira exposta por meio da capacidade de elaboração 

da própria lei orçamentária e da gestão dos seus recursos. 

        As garantias concedidas aos membros do órgão são a vitaliciedade, a 

inamovibilidade e a irredutibilidade de subsídio, todas essenciais para que os 

integrantes do Parquet possam atuar em nome da sociedade, sem receio de 

eventuais sanções, garantindo plena possibilidade de exercício das funções 

institucionais, visto a impossibilidade de ser coagido a agir de determinada maneira 

sob ameaça de redução de salário, remoção, promoção no cargo ou demissão. 

       A fim de garantir a imparcialidade de seus membros foram elaboradas 

algumas vedações como: o recebimento de honorário ou custa processuais e o 

exercício da advocacia. Essas vedações, previstas no art. 128, §5º da CRFB/88, 

visam garantir que os membros atuem em nome da sociedade e não em nome de 

interesses pessoais. 

1.3. FUNÇÕES INSTITUCIONAIS 

         De modo a possibilitar que a instituição cumpra seu papel na democracia 

brasileira, o artigo 129 da CRFB/8818 traz um rol exemplificativo das funções 

institucionais do Ministério Público, dentre elas estão à promoção privativa da ação 

penal pública, a promoção do inquérito civil e da ação civil pública, a defesa judicial 

dos direitos e interesses indígenas, requisição de diligências investigatórias e 

instauração inquérito policial, dentre outras.  

                                                           
18 Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; 
II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos 

direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; 
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e 

social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 
IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da 

União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição; 
V - defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas; 
VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando 

informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva; 
VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada 

no artigo anterior; 
VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os 

fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais; 
IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, 

sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. 
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O art. 129, II prevê como uma das funções institucionais do Ministério Público 

“zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos 

direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 

garantia”, podendo-se perceber que, através da Constituição de 1988, a instituição 

adquiriu a função de “ombudsman”, termo originado na Constituição sueca de 1809 

que significa “comissário de justiça” e que  

consiste no controle das atividades atinentes aos três Poderes (parlamentar, 
ou político, administrativo e judiciário), sobretudo ao Poder Executivo. O 
ombudsman possui o objetivo de remediar lacunas e omissões, bem como 
assegurar que os Poderes respeitem as regras postas e não se imiscuam 
nos direitos e liberdades públicas dos cidadãos19 

      Sendo assim, a Constituição Federal de 1988 transformou o Ministério 

Público  

em um verdadeiro defensor da sociedade, tanto no campo penal com a 
titularidade exclusiva da ação penal pública quanto no campo cível como 
fiscal dos demais Poderes Públicos e defensor da legalidade e moralidade 
administrativa, inclusive com a titularidade do inquérito civil e da ação civil 
pública20 

                Logo, é possível perceber que as atividades institucionais do órgão visam 

sempre à promoção do interesse público, por meio da “defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”21 e, para isso, 

foram concedidos instrumentos que possibilitam a atuação funcional como: a ação 

penal pública, a ação civil pública, o inquérito civil, a ação de inconstitucionalidade e 

representação interventiva, expedição de notificações e requisições, requisição de 

diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, todos elencados nos 

incisos do artigo 129 da Constituição Federal de 1988. 

         O artigo 129, III da Constituição Federal de 1988 prevê que cabe ao 

Ministério Público “promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 

coletivos” de modo que o órgão possui legitimidade para instaurar privativamente o 

inquérito civil bem como ajuizar ação civil pública para assegurar o respeito ao 

patrimônio público. 

                                                           
19 JATAHY, Carlos Roberto de Castro. “Atribuições do Ministério Público, Ferramentas da Cidadania” 
20

 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional.  27ª ed. São Paulo: Atlas, 2011, p.632. 
21

 MAZZILLI, Hugo Nigro. Regime Jurídico do Ministério Público. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007, 
p.298. 
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       O conteúdo exposto leva a conclusão de que o atual ordenamento jurídico 

pátrio concedeu ao Ministério Público titularidade de promoção de medidas que 

asseguram a proteção das normas constitucionais, protegendo sua vigência e 

eficácia e evitando qualquer tipo de ilegalidade, visando defender os interesses da 

sociedade.  

       Nesse sentido, em prol dos interesses sociais, verifica-se a necessidade 

de a instituição promover o controle da Administração Pública no que consiste a 

prática de atos de improbidade. Isso porque o artigo 37 da Constituição Federal de 

1988 prevê a necessidade de obediência aos princípios da “legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência” tornando fundamental que os 

agentes públicos pratiquem atos probos, honestos, em conformidade com o 

interesse público. 

Vale ressaltar que tal controle somente é possível por conta da já citada 

função de “ombudsman” prevista no art.129, II CRFB/88, já que “essa atividade de 

controle dos atos do poder público abriu um grande e importante campo de atuação 

institucional, na esteira de conferir mecanismos hábeis a dotar o Parquet para promover os 

valores sociais constitucionais”22 

 

CAPÍTULO DOIS – A CORRUPÇÃO E A LEI DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA  

 O foco do trabalho não é realizar uma análise histórica sobre a 

corrupção, porém, é necessário realizar uma breve exposição sobre o tema, a fim de 

se demonstrar como a prática de atos corruptos está enraizada na cultura da 

sociedade brasileira tanto nas relações privadas quanto nas relações que envolvem 

a Administração Pública, sendo esta o objeto do estudo. 

Sendo assim, é fundamental promover o controle dos atos dos agentes 

públicos, além de sua responsabilização em caso de cometimento de atos corruptos. 

Nesse sentido, a lei que regula a prática da improbidade administrativa se torna um 

importante meio de combate a corrupção e o Ministério Público a instituição 

competente para atuar em nome dos interesses da sociedade. 

                                                           
22

 JATAHY, Carlos Roberto de Castro. Curso de Princípios Institucionais do Ministério Público. Editora 
Lumen Juris. 3ª edição 2008. Pág 30 
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Vale ressaltar que o Código Penal ao tipificar, no art. 317, a corrupção 

passiva como “solicitar ou receber, para si ou para outrem, 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” e, no art. 333,  a corrupção ativa como “oferecer ou 

prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou 

retardar ato de ofício” faz uso de um conceito mais restrito de corrupção, aplicável 

apenas ao funcionário público. 

Porém, no presente trabalho será utilizado o conceito de corrupção mais 

amplo, de modo que qualquer ato do agente público (sujeito que pratique atos em 

nome do Poder Público mesmo que de modo temporário) que viole os princípios da 

Administração Pública visando obter beneficio próprio será tratado como corrupção.  

 

2.1. CONSIDERAÇÕES SOBRE A CORRUPÇÃO NO BRASIL 

A corrupção acontece tanto no ambiente privado quanto no ambiente 

público. Algumas práticas como: não conceder nota fiscal, falsificar carteirinha de 

estudante, subtrair energia elétrica e sinal de TV a cabo, dentre outras são parte do 

cotidiano da população e muitas vezes consideradas inofensivas. 

 O promotor de justiça Jairo Cruz Moreira é responsável pela 

coordenação em âmbito nacional da campanha no Ministério Público “O que você tem 

a ver com a corrupção” que objetiva demonstrar que práticas como as supracitadas, 

que são podem ser vistas como normais por grande parte da população, na verdade 

constituem forma de desvirtuamento ético. Ocorre que, segundo o promotor de 

justiça Jairo Cruz Moreira, “muitas pessoas não enxergam o desvio privado como 

corrupção, só levam em conta a corrupção no ambiente público”23.  

Como exemplo, em 2012 a Universidade Federal de Minas Gerais, em 

conjunto com o Instituto Vox Populi, realizou uma pesquisa e constatou que “quase 

um em cada quatro brasileiros afirma que dar dinheiro a um guarda para evitar multa não 

chega a ser um ato corrupto”.24 Nesse mesmo sentido, as inspeções feitas pela COPEL 

                                                           
23 BARBA, Mariana Della. Lista aponta 10 “práticas de corrupção” do dia a dia do brasileiro. BBC 
Brasil, São Paulo, 4 de nov 2015. Disponível 
em<http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/11/121024_corrupcao_lista_mdb.shtml> - acesso 
em 24/05/2015 
24 Idem 
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(Companhia Paranaense de Energia) em 2014 constataram que no Paraná, a cada 

quatro inspeções um “gato” de luz é encontrado25.  

O homem preso em Brasília ao tentar subornar um agente de trânsito com 

cinquenta reais26, um ex-magistrado condenado pelo desvio de cerca de cento e 

setenta milhões de reais durante a construção de um fórum trabalhista em São 

Paulo27 e o responsável pelas carteirinhas de estudante vendidas na internet por 

setenta reais com a ressalva no anúncio de que o cliente “não precisa estar 

estudando”28 devem, respeitando as peculiaridades de cada caso, sofrer punição, 

visto que, ao aceitar pequenas corrupções, pode-se legitimar a prática de atos mais 

graves, podendo-se utilizar o exemplo do promotor de justiça Jairo Cruz Moreira: 

“seria algo como um menino que hoje não vê problema em colar na prova ser mais 

propenso a, mais na frente, subornar um guarda sem achar que isso é corrupção”29. 

A Presidente Dilma Rousseff declarou recentemente que “A corrupção não 

nasceu hoje. Ela não só é uma senhora bastante idosa como não poupa ninguém. Pode 

estar em tudo quanto é área.”30. Tal afirmação está correta, visto que de fato, a 

corrupção faz parte das origens do Brasil na medida que 

 
Os primeiros registros de práticas de ilegalidade no Brasil, que temos 
registro, datam do século XVI no período da colonização portuguesa. O 
caso mais frequente era de funcionários públicos, encarregados de fiscalizar 
o contrabando e outras transgressões contra a coroa portuguesa e ao invés 
de cumprirem suas funções, acabavam praticando o comércio ilegal de 
produtos brasileiros como pau-brasil, especiarias, tabaco, ouro e diamante. 
Cabe ressaltar que tais produtos somente poderiam ser comercializados 

                                                           
25 A cada quatro inspeções um “gato’ de luz é encontrado no Paraná, diz Copel. Disponível em 
<http://www.bandab.com.br/jornalismo/cada-quatro-inspecoes-um-gato-de-luz-e-encontrado-no-
parana-diz-copel/> acesso em 24/05/2015 
26LEONE, Thaissa. Homem é preso suspeito de subornar agente de trânsito com R$50. Jornal de 
Brasília, Brasília, 8 de maio 2015. Disponível em 
http://www.jornaldebrasilia.com.br/noticias/cidades/619158/homem-e-preso-suspeito-de-subornar-
agente-de-transito-com-r-50/>acesso em 24/05/2015 
27 MOTTA, Severino. Ex-juiz Nicolau dos Santos Neto continuará sem aposentadoria. Folha de São 
Paulo, Brasília, 9 de fevereiro 2015. Disponível  em 
<http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/02/1587470-ex-juiz-nicolau-dos-santos-neto-continuara-
com-aposentadoria-cassada.shtml >acesso em 24/05/2015 
28 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-657213910-crachas-credenciais-carteirinha-de-estudante-
confira-_JM#D[S:VIP,L:SELLER_ITEMS,V:5] acesso em 24/05/2015 
29 http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/11/121024_corrupcao_lista_mdb.shtml - acesso em 
24/05/2015 
30 HAUBERT, Mariana. “A corrupção é uma senhora idosa”, diz Dilma após os protestos. Folha de 
São Paulo, Brasília, 16 de março 2015. Disponível 
em<http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/03/1603638-a-corrupcao-e-uma-senhora-idosa-diz-
dilma-apos-os-protestos.shtml> acesso em 24/05/2015 



20 
 

com a autorização especial do rei, mas acabavam nas mãos dos 
contrabandistas.31 
 

                 Mesmo com a proibição do tráfico de escravos, políticos como Marquês 

de Olinda compravam esses escravos trazidos ao território brasileiro de forma ilegal. 

Com a independência em 1822, a corrupção de concessão de obras públicas virou 

uma realidade, como quando Visconde de Mauá obteve licença para executar 

determinada obra e a transferiu a uma empresa inglesa da qual passou a ser diretor. 

Em 1889 a corrupção eleitoral passou a ser comum por conta do “voto de cabresto”. 

Esses exemplos demonstram que o governo brasileiro se mostrava tolerante frente 

aos atos de corrupção, causando uma certeza de impunidade aos corruptos.32 

Importante ressaltar o primeiro caso em que foi instaurada uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito e os parlamentares foram investigados pelos seus colegas. 

Trata-se do esquema chamado “Anões do Orçamento”, no qual durante quase 20 

anos mais de 40 parlamentares participaram de fraudes no orçamento do Congresso 

Nacional causando um prejuízo de mais de cem milhões de reais ao país. Segundo 

o professor da Faculdade de Direito da USP, Gustavo Justino de Oliveira “houve 

julgamento, cassação, mobilização da sociedade e contribuiu, assim como caso Collor, para 

a criação da Lei de Improbidade Administrativa”.33 

Os primeiros registros sobre corrupção são do século XVI e a prática de 

atos corruptos perdura até os dias atuais, de modo que a única maneira de extinguir 

esse tipo de prática é acabando com impunidade. A certeza de não sofrer 

consequências serve como um incentivo aos agentes corruptos e uma atuação 

estatal no sentido de investigar e punir é fundamental. Nesse sentido, passamos ao 

estudo de alguns mecanismos existentes para o combate à corrupção. 

 

 

2.2. RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS 

 O conceito de agentes públicos adotado no presente trabalho será o 

mesmo adotado pela Lei de Improbidade Administrativa, ou seja, o mais amplo, por 

meio do qual o termo agentes públicos significa 

                                                           
31 BIASON, Rita. Breve História da Corrupção no Brasil. texto publicado no site contracorrupção.org. 
Acesso em 24/05/2014. (link= http://www.contracorrupcao.org/2013/10/breve-historia-da-corrupcao-
no-brasil.html). 
32 Idem 
33 Idem 
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o conjunto de pessoas que, a qualquer título, exercem uma função pública 
como prepostos do Estado. Essa função, é mister que se diga, pode ser 
remunerada ou gratuita, definitiva ou transitória, política ou jurídica. O que é 
certo é que, quando atuam no mundo jurídico, tais agentes estão de alguma 
forma vinculados ao Poder Público34.  

 

Ocorrendo a prática de ato que a lei tenha previsto como apto a ensejar 

sua responsabilidade, agente público poderá responder no âmbito civil, penal e 

administrativo, podendo, ainda, ocorrer a cumulação das sanções, já que as três 

instâncias são independentes entre si.35  

A responsabilidade civil do servidor público é aquela que, conforme 

previsão do art. 122 da Lei 8.112/90, “decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou 

culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros”. Além da necessidade de 

comprovação do dano que ensejou prejuízo à Administração Pública ou a terceiros, 

também se faz necessário comprovar que o agente público agiu com dolo ou culpa 

visto se tratar de responsabilidade subjetiva. 

A responsabilidade penal do servidor público é aquela que, conforme a 

redação do art. 123 da Lei 8.112/90, “abrange os crimes e contravenções imputadas ao 

servidor, nessa qualidade”. Sendo assim, deve-se observar o Código Penal e o Código 

de Processo Penal para se julgar a conduta tipificada e aplicar a sanção dela 

decorrente. É necessário comprovar o dolo ou culpa do agente, se exigindo, ainda, 

que o Poder Judiciário solucione o litígio, respeitando o Código de Processo Penal. 

Importante ressaltar que, pelo exposto no art. 327 do Código Penal, para 

fins penais, funcionário público é aquele que exerce cargo, emprego ou função 

pública, mesmo se de forma transitória e sem remuneração. Além disso, pelo §1º no 

mesmo dispositivo, se equipara a figura do 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”.   

A responsabilidade administrativa, como exposto na redação do art. 124 

da Lei 8.112/90, é aquela resultante de ato comissivo ou omissivo praticado pelo 

agente público no desempenho da sua função ou cargo. Sendo assim, o servidor 

                                                           
34 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro:Editora 
Lumen Juris, 23ª Ed.2012 pag 583 
35

 Entendimento retirado da combinação dos arts. 121 “O servidor responde civil, penal e 
administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições”  e 125 “As sanções civis, penais e 
administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si”, ambos  da Lei 8.112/90   



22 
 

responderá administrativamente sempre que praticar ilícito previsto na legislação 

estatutária, devendo-se assegurar o direito ao contraditório e à ampla defesa no 

decorrer do processo administrativo. 

 

Se pelo processo administrativo for comprovado que o servidor cometeu 

infração, será aplicada sanção, sempre com respeito aos princípios da adequação 

punitiva e da motivação, para que sejam evitadas sanções arbitrárias e ilegais. 

 

As penalidades previstas no art. 127 da Lei 8.112/90 são: “advertência, 

suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo e 

comissão, destituição de função comissionada” e, para decidir a sanção aplicável ao 

caso, é necessário, como previsto no art. 128 da mesma lei, considerar a natureza e 

a gravidade do ato cometido e os danos dele provenientes, além das circunstâncias 

que podem agravar ou atenuar a conduta do agente e seus antecedentes funcionais. 

  

     2.3. OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

     Ao tratar da Administração Pública é fundamental realizar o estudo do 

regime jurídico administrativo definido como o 

conjunto harmônico de princípios que definem a lógica da atuação do ente 

público, a qual se baseia na existência de limitações e prerrogativas em 

face do interesse público. Esses princípios devem guardar entre si essa 

lógica36. 

O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado determina 

que “o interesse público é supremo sobre o interesse particular, e todas as condutas têm 

como finalidade a satisfação das necessidades coletivas”37 enquanto o princípio da 

indisponibilidade do interesse público dita que a existência de interesse da 

coletividade implica, obrigatoriamente, na atuação do agente estatal. Isso porque 

sua atuação é necessária na promoção dos interesses da população. 

                                                           
36 CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 2.ed. Bahia: editora JusPODIVM 2015, 
pág 55 
37 CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 2.ed. Bahia: editora JusPODIVM 2015, 
pág 58 
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Sendo assim, é possível perceber que o objetivo da atuação da 

Administração Pública deve ser alcançar o interesse da sociedade como um todo, de 

modo que os princípios servem para nortear o modo de agir dos agentes públicos 

visando atingir aos anseios da coletividade. 

A Constituição Federal de 1988 determina no art.37 que “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”.38 

No Estado de Direito a pessoa jurídica se submete a lei por ela criada. 

Nesse sentido, adota-se, para a administração pública, o princípio da legalidade em 

sentido estrito39 através do qual somente é possível praticar atos autorizados ou 

previstos em lei. Sendo assim, se o administrador extrapolar os limites legais seu ato 

será considerado inválido e ele poderá ser responsabilizado administrativo, penal e 

civilmente. Tal princípio pode ser entendido como uma consequência da 

indisponibilidade do interesse público, isso porque 

o administrador não pode atuar de forma a dispor do interesse público e, 
portanto, sua atuação fica dependendo da autorização do titular do 
interesse público (que é o povo), responsável pela elaboração das leis, por 
meio de seus representantes legitimamente escolhidos. A autorização legal 
configura a manifestação da vontade popular no sentido de que é possível 
ao administrador praticar uma determinada conduta, sem que isso configure 
disposição dos direitos da coletividade.40 

 

Vale ressaltar que podem ser editados atos administrativos 

discricionários, por meio dos quais o administrador tem a possibilidade de, se 

pautando no princípio da razoabilidade, realizar uma interpretação sobre a melhor 

forma de atuação sem que tal conduta seja vista como uma violação ao princípio da 

legalidade, ou seja, o administrador tem liberdade de atuação desde que respeite os 

limites legais. 

                                                           
38 Outros princípios decorrentes do texto constitucional são: isonomia, contraditório e ampla defesa. 
Existem ainda os princípios infraconstitucionais: continuidade, motivação, autotutela etc. No trabalho 
serão expostos apenas os princípios que possuem relação mais direta com o tema da improbidade 
administrativa. 
39 Para o particular aplica-se o art.5º, II da CRFB/88 pelo qual “ninguém será obrigado a fazer ou 
deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. 
40 CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 2.ed. Bahia: editora JusPODIVM 2015, 
pág62 
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Resta claro que o princípio da legalidade visa evitar que o agente público 

cometa desvios de conduta que prejudiquem a Administração Pública, sendo, 

portanto, fundamental para proteger a máquina estatal da má atuação do seu 

administrador, evitando possíveis violações aos interesses da coletividade. 

Pelo princípio da impessoalidade se constata a necessidade de o agente 

público atuar em prol dos interesses da sociedade como um todo, não podendo 

beneficiar ou prejudicar uma pessoa específica. Sendo assim, “ao Estado é irrelevante 

conhecer quem será atingido pelo ato, pois sua atuação é impessoal. O agente fica proibido 

de priorizar qualquer inclinação ou interesse seu, ou de outrem”41. Logo, é possível 

perceber que o princípio da impessoalidade evita que o agente público disponha do 

interesse da coletividade visando o benefício de determinada pessoa. 

O objetivo do princípio da publicidade, ao proibir que o poder público edite 

atos secretos, é o de garantir que o cidadão tenha conhecimento das atividades 

praticadas pela administração, garantindo uma Administração Pública transparente. 

A publicidade dos atos possibilita, ainda, que o cidadão exerça um controle dos atos 

praticados pelo poder público que atua em seu nome. 

Agir de forma eficiente é produzir mais gastando menos, porém mantendo 

a qualidade, sendo assim, pelo princípio da eficiência, “buscam-se sempre os melhores 

resultados práticos e menos desperdício nas atividades estatais, já que quem ganha com 

isso é toda a coletividade”. 42 

Sem dúvida, o princípio mais intimamente ligado à improbidade 

administrativa, foco do presente trabalho, é o princípio da moralidade43, por meio do 

qual se 

exige a honestidade, lealdade, boa-fé de conduta no exercício da função 
administrativa, ou seja, a atuação não corrupta dos gestores públicos ao 
tratar com a coisa de titularidade do Estado. Esta norma estabelece a 
obrigatoriedade de observância a padrões éticos de conduta, para que se 
assegure o exercício da função pública de forma a atender às necessidades 
coletivas44 

                                                           
41 CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 2.ed. Bahia: editora JusPODIVM 2015, 
pág65 
42 CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 2.ed. Bahia: editora JusPODIVM 2015, 
pág71 
43 Protegido pelo art. 5º, LXXIII, art. 37, caput e §4º da CRFB/88 
44 CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 2.ed. Bahia: editora JusPODIVM 2015, 
pág68 



25 
 

 

O dispositivo constitucional faz referência à moralidade jurídica, que não 

pode ser confundida com a moralidade social, isso porque esta promove a 

distinção sobre o que o senso comum entende como “certo” e “errado” enquanto 

aquela sempre se refere ao “conceito de bom administrador, de atuação que vise 

alcançar o bem estar de toda a coletividade e dos cidadãos aos quais a conduta de 

dirige”45. 

A doutrina majoritária entende que o princípio da moralidade é sinônimo 

de probidade “em razão de a Constituição da República ter mencionado em eu texto a 

moralidade como princípio no art. 37, caput e a improbidade como lesão ao mesmo 

princípio” 46. Porém, alguns doutrinadores enxergam a probidade como sendo um 

subprincípio do princípio da moralidade e outros consideram a probidade um 

conceito mais amplo em relação à moralidade. Adotamos aqui o entendimento da 

doutrina majoritária, de modo que o agente ímprobo sempre terá violado o princípio 

da moralidade. 

Segundo os ensinamentos de José dos Santos Carvalho Filho, a 

preocupação do legislador pátrio em tutelar a moralidade se deu, primeiramente, na 

Constituição de 194647, seguida pela Constituição de 1967 que foi modificada pela 

emenda constitucional nº 1 de 196948. Além dos diplomas constitucionais,  

no plano infraconstitucional, alguns diplomas deram tímido ou incompleto 
tratamento à matéria, mas, de uma forma ou de outra, aludiam ao sequestro 
e perdimento de bens de autores de condutas lesivas ao patrimônio do 
Estado ou geradoras de enriquecimento ilícito.49 

                                                           
45 CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 2.ed. Bahia: editora JusPODIVM 
2015,pág69 
46 CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 2.ed. Bahia: editora JusPODIVM 
2015,pág952 
47 Art.141 § 31 - Não haverá pena de morte, de banimento, de confisco nem de caráter perpétuo. São 
ressalvadas, quanto à pena de morte, as disposições da legislação militar em tempo de guerra com 
país estrangeiro. A lei disporá sobre o seqüestro e o perdimento de b ens, no caso de 
enriquecimento ilícito, por influência ou com abuso  de cargo ou função pública, ou de 
emprego em entidade autárquica (grifo nosso) 
48 § 11 - Não haverá pena de morte, de prisão perpétua, de banimento, ou confisco, salvo nos casos 
de guerra externa psicológica adversa, ou revolucionária ou subversiva nos termos que a lei 
determinar. Esta disporá também, sobre o perdimento de bens p or danos causados ao Erário, 
ou no caso de enriquecimento ilícito no exercício d e cargo, função ou emprego na 
Administração Pública, Direta ou Indireta.       (Redação dada pelo Ato Institucional nº 14, de 1969) 
(grifo nosso) 
49 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro:Editora 
Lumen Juris, 23ª Ed.2012 pag 1060 
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Isso posto, temos que toda a atividade estatal deve se pautar no princípio 

da moralidade, de modo que o agente público deve sempre agir com boa-fé, 

honestidade e lealdade visando alcançar o interesse da coletividade. O agente 

público deve sempre atuar de forma proba, considerando o melhor para a 

Administração Pública e deixando de lado interesses pessoais. 

É possível concluir que o princípio da moralidade, assim como os demais, 

é uma forma de evitar desvios de conduta e abuso de poder do agente público, 

pois, ao agir de má-fé e violar a moralidade, os agentes irão responder pela prática 

de improbidade administrativa, regulamentada pela Lei 8429/92, sofrendo as 

sanções impostas por tal diploma legal que será estudado a seguir. 

 

     2.4. LEI 8.429/92 

A Lei nº 8.429, também conhecida como Lei da Improbidade Administrativa ou 

LIA, foi promulgada em 02 de junho de 1992 visando promover um maior controle 

dos atos praticados no exercício da função administrativa, garantindo que os 

agentes atuem de acordo com os princípios inerentes à Administração Pública 

previstos no caput do art. 37 da CRFB/1988. 

Sendo assim, além de responder civil, administrativa e penalmente, o agente 

público também poderá responder pela prática de atos previsto na LIA, que funciona 

como uma quarta forma de responsabilização e é mais uma demonstração da 

preocupação em acabar com a corrupção no trato com a Administração Pública. 

A improbidade administrativa é prevista, com um rol de sanções 

meramente exemplificativo, na CFRB/88 em seu 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”.   

Por determinação do dispositivo constitucional foi expedida a Lei 8429/92, 

a qual, ao tratar da improbidade administrativa, estabelece rol mais extenso de 
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sanções e conta com a seguinte estrutura: “o sujeito passivo, o sujeito ativo, a tipologia 

da improbidade, as sanções e os procedimentos”50. 

No entendimento de José dos Santos Carvalho Filho 

a ação de Improbidade Administrativa é aquela em que se pretende o 
reconhecimento judicial de condutas de improbidade na Administração, 
perpetradas por administradores públicos e terceiros, e a consequente 
aplicação das sanções legais, com o escopo de preservar o princípio da 
moralidade administrativa.51 

As sanções impostas pela LIA possuem natureza cível, porém, dada a 

independência entre as instâncias cível, penal e administrativa, o réu da ação de 

improbidade poderá, além de responder civilmente, ser julgado nos âmbitos 

administrativo e penal, desde que sejam observados, respectivamente, o processo 

administrativo disciplinar previsto em seu estatuto e a legislação penal aplicável. Ou 

seja, “os atos de improbidade podem ser sancionados nas três instâncias”52. 

A LIA se inicia explicitando quem está amparado pelo diploma legal, ou 

seja, o sujeito passivo da lei, aqueles que podem ser vítimas dos atos de 

improbidade e merecem proteção, sendo possível observar que foi utilizado um 

conceito abrangente de Administração Pública, já que estão protegidos contra os 

atos ímprobos de seus agentes públicos, sejam ele servidores ou não, o patrimônio 

da: 

 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, de entidade que 
receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão 
público bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja 
concorrido ou concorra com menos de cinquenta por cento do patrimônio ou 
da receita anual.53 

 

O sujeito ativo da LIA, aquele que poderá responder por atos ímprobos 

nos moldes de tal lei, é o agente público em seu caráter mais amplo, ou seja, 

                                                           
50 CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 2.ed. Bahia: editora JusPODIVM 2015, 
pág 951 
51 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro:Editora 
Lumen Juris, 23ª Ed.2012 pag 1059 
52 CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 2.ed. Bahia: editora JusPODIVM 2015, 
pág 952 
53 Art.1º LIA 
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qualquer pessoa que tenha relação direta com Administração Pública, não 

importando sua forma de contratação ou se recebe ou não remuneração, isso 

porque:  

        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. 

         

Cabe ressaltar que, por determinação do terceiro artigo da LIA, 

particulares também podem responder por atos de improbidade desde que este 

induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob 

qualquer forma direta ou indireta, sendo obrigatória a presença de um agente 

público para que o particular possa figurar no polo ativo da ação de improbidade. 

Nesse sentido 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LITISCONSÓRCIO 
PASSIVO. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DE AGENTE PÚBLICO NO PÓLO 
PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APENAS O PARTICULAR RESPONDER 
PELO ATO ÍMPROBO. PRECEDENTES.  
1. Os particulares que induzam, concorram, ou se benefici em de 
improbidade administrativa estão sujeitos aos ditam es da Lei nº 
8.429/1992, não sendo, portanto, o conceito de sujeito ativo do ato de 
improbidade restrito aos agentes públicos (inteligência do art. 3º da LIA).  
2. Inviável, contudo, o manejo da ação civil de improb idade 
exclusivamente e apenas contra o particular, sem a concomitante 
presença de agente público no polo passivo da deman da.  
3. Recursos especiais improvidos. (grifo nosso) 
 
 (STJ, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 25/02/2014, 
T1 - PRIMEIRA TURMA) 

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE 
DE FIGURAR APENAS PARTICULARES NO POLO PASSIVO DA AÇÃO 
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE AGENTE PÚBLICO. 
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
 A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no  sentido de que 
"os particulares não podem ser responsabilizados co m base na LIA 
sem que figure no pólo passivo um agente público re sponsável pelo 
ato  questionado , o que não impede, contudo, o eventual ajuizamento de 
Ação Civil Pública comum para obter o ressarcimento do Erário" (REsp 
896.044/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 
16.9.2010, DJe 19.4.2011). (grifo nosso) 

 Agravo regimental improvido. 
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 (STJ - AgRg no REsp: 1413729 PA 2013/0217700-1, Relator: Ministro 
HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 22/04/2014, T2 - SEGUNDA 
TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2014)  

Deste modo, pode-se observar que a lei, ao adotar o conceito mais amplo 

de agente público e estender as sanções aos particulares, tenta abranger todos 

aqueles que atuam com má fé no trato com a Administração Pública, obtendo 

vantagens de modo ilegal e desleal. 

A Lei 8429/92, faz uma gradação ao estabelecer uma conduta genérica 

no caput dos artigos 9,10 e 11, que constituem as três espécies de atos de 

improbidade, partindo do mais grave ao menos grave. São eles, respectivamente: (i) 

atos que importam enriquecimento ilícito, (ii) que causam prejuízo ao erário e (iii) que 

atentam contra os princípios da administração pública. 

A LIA traz um rol meramente exemplificativo de condutas que 

caracterizam cada uma das espécies de atos ímprobos, não havendo o exaurimento 

das condutas típicas como se faz no âmbito do direito penal. Isso ocorre por conta 

da impossibilidade de o legislador prever todas as situações capazes de gerar uma 

das três espécies de atos de improbidade, possibilitando que os operadores do 

direito apenas fizessem a subsunção á lei. Sendo assim, deverá ser realizada uma 

interpretação, amparada pelos ditames da LIA e pelo princípio da proporcionalidade 

e razoabilidade, que possibilite a aplicação da lei ao caso em questão.  

Importante ressaltar que, pela interpretação da jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, apenas os atos ímprobos que causam dano ao erário, previstos 

no artigo 10, podem ser sancionados na presença dos elementos subjetivos dolo ou 

culpa, de modo que, nos demais casos, o réu da ação somente será sancionado se 

comprovada sua má-fé, já que dependem do elemento subjetivo dolo, não podendo 

haver punição por conduta meramente passional. Nesse sentido: 

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. LEI 8.429/92. ELEMENTO 
SUBJETIVO DA CONDUTA. IMPRESCINDIBILIDADE. (...) 
Não se pode confundir ilegalidade com improbidade. A improbidade é 
ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do 
agente. Por isso mesmo, a jurisprudência dominante no STJ considera 
indispensável, para a caracterização de improbidade , que a conduta do 
agente seja dolosa, para a tipificação das condutas  descritas nos 
artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos culp osa, nas do artigo 
10”. (grifo nosso) 
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 (REsp 827445 / SP, T1 — Primeira Turma, Min. Rel. Luiz Fux, J. em 
02/02/2010) 

Desta forma, o sujeito ativo da ação está protegido contra possíveis 

injustiças visto que existe a necessidade de se comprovar o elemento subjetivo, de 

modo que o juiz terá limites ao interpretar a lei. Isso posto, passamos ao estudo de 

cada uma das espécies separadamente. 

 Pelo caput do art.9º, o enriquecimento ilícito decorrente da prática de ato 

de improbidade administrativa ocorre quando o autor  “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”. 

Pela redação do artigo pode-se observar que não há objeção ao 

enriquecimento lícito do sujeito. O problema é quando o enriquecimento se dá em 

decorrência da violação ao princípio da moralidade, ou seja, ocorre de forma ilícita. 

Nas palavras de José dos Santos Carvalho Filho “o pressuposto exigível do tipo é a 

percepção da vantagem patrimonial ilícita obtida pelo exercício da função pública em geral. 

Pressuposto dispensável é o dano ao erário.”54 

A conduta ímproba que gera o enriquecimento ilícito exige o dolo e não 

admite tentativa, de modo que somente constituirá ato de improbidade se a conduta 

for efetivamente praticada. O artigo 9º traz alguns comportamentos que 

exemplificam a materialização da conduta que, por sua natureza, será sempre 

comissiva.55  

                                                           
54

 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro:Editora 
Lumen Juris, 23ª Ed.2012 pag1070 
55  I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem 
econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem 
tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão 
decorrente das atribuições do agente público; 
  II - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação 
de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no art. 1° por preço 
superior ao valor de mercado; 
  III - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação 
de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado; 
  IV - utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de 
qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° 
desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por 
essas entidades; 
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O caput do art. 10 da LIA define os atos de improbidade que ensejam 

danos ao erário como sendo “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”. Além disso, a lei traz um rol56 

                                                                                                                                                                                     

  V - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração 
ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer 
outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem; 
 VI - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração 
falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, 
peso, medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das 
entidades mencionadas no art. 1º desta lei; 
 VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, 
bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do 
agente público; 
 VIII - aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa 
física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão 
decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade; 
 IX - perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de 
qualquer natureza; 
 X - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de 
ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado; 
 XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do 
acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei; 
XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das 
entidades mencionadas no art. 1° desta lei. 
56  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; (Vide Lei nº 13.019, de 
2014)  (Vigência) 
 IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento; 
 X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à 
conservação do patrimônio público; 
 XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer 
forma para a sua aplicação irregular; 
 XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente; 
 XIII - permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou 
material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades 
mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros 
contratados por essas entidades. 
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exemplificativo dos atos que, por uma conduta omissiva ou comissiva, ensejam 

danos o erário. 

O termo “erário” é utilizado no sentido subjetivo, com intuito de indicar as 

pessoas jurídicas cujo patrimônio está protegido no art. 1º da LIA. Além disso 

perda patrimonial consiste em qualquer lesão que afete o patrimônio, este 
em seu sentido amplo. Desvio indica direcionamento indevido de bens ou 
haveres; apropriação é a transferência indevida da propriedade; 
malbaratamento significa desperdiçar. Dissipar, vender com prejuízo; e 
dilapidação equivale a destruição, estrago.57 

O objetivo do dispositivo é preservar o patrimônio público, de modo que, 

para se configurar a prática do ato, é exigível que o patrimônio público sofra algum 

tipo de dano, utilizando-se aqui o sentido amplo de dano com o intuito de punir 

qualquer tipo de lesão. Cabendo ressaltar que o enriquecimento ilícito é dispensável, 

de modo que o agente pode causar dano ao erário sem enriquecer ilicitamente em 

decorrência do ato. 

De acordo com o caput, temos como elemento subjetivo tanto o dolo 

quanto a culpa, porém, além da presença do elemento subjetivo, é necessário 

comprovar o dano causado ao erário. Quanto ao sujeito ativo, o ato poderá, assim 

como no caso do enriquecimento ilícito, ser praticado apenas pelo agente público ou 

pelo agente público em coautoria com um terceiro.  

A terceira espécie de ato de improbidade administrativa se dá pela 

violação dos princípios da Administração Pública e é definido no caput do art. 11 da 

LIA como “qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, 

legalidade, e lealdade às instituições”. A conduta genérica prevista no caput é 

exemplificada no rol58 trazido pelo artigo. 

                                                                                                                                                                                     

 XIV – celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos 
por meio da gestão associada sem observar as formalidades previstas na lei;(Incluído pela Lei nº 
11.107, de 2005) 
  XV – celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária, 
ou sem observar as formalidades previstas na lei. (Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005) 
 XVI a XXI - (Vide Lei nº 13.019, de 2014)  (Vigência) 
57

 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Editora 
Lumen Juris, 23ª Ed.2012 pág 1071 
58   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; 
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O intuito do dispositivo é preservar os princípios inerentes à 

Administração Pública previstos no art. 37, caput da CFRB/1988 e já trabalhados no 

tópico anterior. Sendo assim, ocorrerá um ato de improbidade administrativa quando 

o agente, de forma dolosa, não observar algum dos princípios constitucionais, não 

sendo necessário que, pela violação do princípio, ocorra enriquecimento ilícito ou 

dano ao erário. 

Como no caso das outras espécies, a conduta pode ter como sujeito ativo 

apenas o agente público ou este em coautoria com um terceiro. Além disso, a 

configuração do ato pode se dar por meio de condutas comissivas como, por 

exemplo, no caso do inciso III “revelar fato ou circunstância de quem tem ciência em 

razão das atribuições e que deva permanecer em segredo” ou por condutas omissivas, 

como, por exemplo, no caso do inciso II “retardar ou deixar de praticar, indevidamente, 

ato de ofício”. 

Demonstradas as espécies de atos de improbidade, passamos ao estudo 

das sanções aplicáveis em cada caso. 

O artigo 37, §4º da CRFB/88 prevê um mínimo de sanções a serem 

aplicadas no caso de improbidade administrativa, são elas: “a suspensão dos direitos 

políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao 

erário”. Sendo assim, a LIA amplia este rol de sanções. 

Além disso, como previsto no caput do artigo 1259, “independentemente das 

sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o 

                                                                                                                                                                                     

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer 
em segredo; 
IV - negar publicidade aos atos oficiais; 
V - frustrar a licitude de concurso público; 
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo; 
VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação 
oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. 
VIII - XVI a XXI - (Vide Lei nº 13.019, de 2014)  (Vigência) 
59 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 
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responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser 

aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato”, de modo que 

compete ao juiz, desde que de forma motivada, decidir acerca da gravidade do fato 

e das sanções a serem aplicadas. 

Cada inciso do artigo 12 guarda relação direta com uma das espécies de 

atos de improbidade e, nas palavras de José dos Santos Carvalho Filho 

As modalidades são praticamente as mesmas para cada um dos tipos de 
improbidade, variando, porém, algumas em função de tempo ou de valores. 
São elas: (1ª) perda de bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio; 
(2ª) ressarcimento integral do dano; (3ª) perda da função pública; (4ª) 
suspensão dos direitos políticos; (5ª) pagamento de multa civil; (6ª) 
proibição de contratar com o Poder Público; (7ª) proibição de receber 
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.60 

       

O parágrafo único do art. 12 determina que o juiz deve levar em 

consideração a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido pelo 

agente, sendo estes, portanto, os elementos valorativos utilizados no 

estabelecimento das sanções. Acrescenta-se a estes, ainda “a intensidade do dolo, a 

reincidência, a natureza da participação dos agentes, as circunstâncias do fato etc”.61 

Isso posto, passamos ao estudo do procedimento previsto na LIA, com 

foco na atuação do Ministério Público e observando os meios por ele utilizados ao 

investigar a prática de atos ímprobos. 

CAPÍTULO TRÊS - O MINISTÉRIO PÚBLICO E A LEI Nº 8.4 29/92 

O capítulo V da LIA regula o Procedimento Administrativo (arts. 14 a 16) e 

o Processo Judicial (arts. 17 e 18), e, nos termo do art.14, caput, observamos que 

                                                                                                                                                                                     

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. 
60

 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro:Editora 
Lumen Juris, 23ª Ed.2012 pag1075 
61

 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Editora 
Lumen Juris, 23ª Ed.2012 pág 10717 
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“qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja 

instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade”, assegurando, 

portanto, o direito de petição previsto no art.5º, XXXIX, “a” da CRFB/8862.  

 

Como determina o §1º do art.14, para que possa ser escrita ou reduzida a 

termo e assinada, a representação deve conter “a qualificação do representante, as 

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

conhecimento”. É possível perceber que o legislador, ao impor certas formalidades, 

visa evitar que denúncias sejam feitas de forma irresponsável, sem o mínimo de 

veracidade. 

 

Conforme a redação do §2º do art.14, se tais formalidades não forem 

cumpridas, a representação será rejeitada pela autoridade administrativa por meio 

de um despacho fundamentado, cabendo, no entanto, representação ao Ministério 

Público. Vale ressaltar que a jurisprudência tem aceitado até mesmo denúncias 

anônimas desde que contenha indícios de veracidade. Isso se deve ao fato de que 

não se pode deixar de investigar a prática de atos graves por conta do excesso de 

formalismo previsto na LIA. Nesse sentido 

 
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. INQUÉRITO CIVIL. INVESTIGAÇÃO 
DECORRENTE DE DENÚNCIA ANÔNIMA. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL 
INCOMPATÍVEL COM OS RENDIMENTOS. AGENTES POLÍTICOS. 
ILÍCITO QUE SE COMPROVA NECESSARIAMENTE POR ANÁLISE DE 
DOCUMENTOS. HARMONIZAÇÃO ENTRE A VEDAÇÃO DO ANONIMATO 
E O DEVER CONSTITUCIONAL IMPOSTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
POSSIBILIDADE.  
1. Cinge-se a controvérsia a definir se os recorrentes possuem o direito 
líquido e certo de impedir o prosseguimento de Inquérito Civil instaurado, 
após denúncia anônima recebida pela Ouvidoria-Geral do Ministério Público 
do Estado do Rio de Janeiro, com a finalidade de apurar possível 
incompatibilidade entre a evolução patrimonial de agentes políticos e seus 
respectivos rendimentos.  
2. O simples fato de o Inquérito Civil ter-se formaliz ado com base em 
denúncia anônima não impede que o Ministério Públic o realize 
administrativamente as investigações para formar ju ízo de valor sobre 
a veracidade da notícia.  Ressalte-se que, no caso em espécie, os 
servidores públicos já estão, por lei, obrigados na posse e depois, 
anualmente, a disponibilizar informações sobre seus bens e evolução 
patrimonial. 
 3. A Lei da Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92), não deixa dúvida a 
respeito: "Art. 13. A posse e o exercício de agente público ficam 

                                                           
62 XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de 
poder; 
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condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que 
compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de 
pessoal competente. § 1º A declaração compreenderá imóveis, móveis, 
semoventes, dinheiro, títulos, ações, e qualquer outra espécie de bens e 
valores patrimoniais, localizado no País ou no exterior, e, quando for o caso, 
abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos 
filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do 
declarante, excluídos apenas os objetos e utensílios de uso doméstico. § 2º 
A declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que o 
agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função". 
4. As providências solicitadas pelo Parquet, na hipótese dos autos, não 
ferem direitos fundamentais dos recorrentes, os quais, na condição de 
agentes políticos, sujeitam-se a uma diminuição na esfera de privacidade e 
intimidade, de modo que não se mostra legítima a pretensão por não revelar 
fatos relacionados à evolução patrimonial. Sobre o tema, oportuno observar 
recente diretriz adotada pelo STF na SS 3902, Relator Min. Ayres Britto, 
Tribunal Pleno, DJe-189, de 3.10.2011.  
5. A vedação ao anonimato, constante no art. 5º, IV, d a Constituição 
Federal, há de ser harmonizada, com base no princíp io da 
concordância prática, com o dever constitucional im posto ao 
Ministério Público de promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, 
para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 
outros interesses difusos e coletivos (art. 129, II I). 
 6. Nos termos do art. 22 da Lei 8.429/1992, o Ministér io Público pode, 
mesmo de ofício, requisitar a instauração de inquér ito policial ou 
procedimento administrativo para apurar qualquer il ícito previsto no 
aludido diploma legal . 
 7. Assim, ainda que a notícia da suposta discrepância entre a 
evolução patrimonial de agentes políticos e seus re ndimentos tenha 
decorrido de denúncia anônima, não se pode impedir que o membro 
do Parquet tome medidas proporcionais e razoáveis, como no caso 
dos autos, para investigar a veracidade do juízo ap resentado por 
cidadão que não se tenha identificado . 
 8. Em matéria penal, o STF já assentou que "nada impede, contudo, que o 
Poder Público provocado por delação anônima ('disque-denúncia', p. ex.), 
adote medidas informais destinadas a apurar, previamente, em averiguação 
sumária, 'com prudência e discrição', a possível ocorrência de eventual 
situação de ilicitude penal, desde que o faça com o objetivo de conferir a 
verossimilhança dos fatos nela denunciados, em ordem a promover, então, 
em caso positivo, a formal instauração da persecutio criminis, mantendo-se, 
assim, completa desvinculação desse procedimento estatal em relação às 
peças apócrifas" (Inq 1.957, Rel. Min. Carlos Velloso, voto do Min. Celso de 
Mello, julgamento em 11.5.2005, Plenário, DJ de 11.11.2005). 
 9. Em se tratando de suposto ato de improbidade que só pode ser 
analisado mediante documentos, descabe absolutamente adotar medidas 
informais para examinar a verossimilhança, ao contrário do que se passa, 
por exemplo, em caso de denúncia anônima da ocorrência de homicídio.  
10. O STJ reconhece a possibilidade de investigar a v eracidade de 
denúncia anônima em Inquérito Civil ou Processo Adm inistrativo , 
conforme se observa nos seguintes precedentes, entre os quais se 
destacam a orientação já firmada por esta Segunda Turma e uma recente 
decisão da Primeira Turma: RMS 37.166/SP, Rel. Ministro Benedito 
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 15.4.2013; RMS 30.510/RJ, Rel. Ministra 
Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 10.2.2010; MS 13.348/DF, Rel. 
Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 16.9.2009.  
11. Recurso Ordinário não provido. (grifo nosso) 
 
(STJ - RMS: 38010 RJ 2012/0100667-5, Relator: Ministro HERMAN 
BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/05/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, 
Data de Publicação: DJe 16/05/2013)  



37 
 

 

Pela inteligência do §3º do art.14 da LIA, se os requisitos da 

representação forem atendidos, a autoridade determinará a imediata apuração dos 

fatos nos moldes da Lei 8.112/90 se for servidor federal e de acordo com os 

regulamentos disciplinares se for servidor militar. Ou seja, em âmbito federal os 

servidores estarão amparados pelo procedimento administrativo disciplinar, o qual 

promove apuração inquisitória e acusatória e por isso garante tanto o contraditório 

quanto a ampla defesa. 

 

Isso feito, como impõe o art. 15, a comissão processante, órgão 

responsável pela investigação, deve informar ao Ministério Público e ao Tribunal ou 

Conselho de Contas que existe um procedimento administrativo em andamento para 

investigar a prática de ato de improbidade. Cabe ressaltar que, como expõe o § 

único do art.15, “o Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a 

requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo”. 

Logo, a lei possibilita que os órgãos, em especial o Ministério Público, formem, a 

partir do inquérito, um juízo de valor sobre o fato investigado. 

 

Como previsto no art. 16, se no processo forem constatados fundados 

indícios de responsabilidade do investigado, a comissão processante “representará ao 

Ministério Público ou à procuradoria do órgão” interessado, possibilitando que seja 

requerido ao juízo competente o pedido de sequestro63 dos bens do indiciado que 

tenha enriquecido de forma ilícita ou promovido dano ao patrimônio público. 

 

De acordo com o §1º do art.16, o pedido de sequestro será feito nos 

moldes do Código de Processo Civil e, de acordo com o §2º do mesmo dispositivo, 

se for necessário, o pedido de sequestro pode incluir “a investigação, o exame e o 

bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no 

exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais”. Cabe ressaltar que 

                                                           
63 Vale mencionar a existência de uma divergência doutrinária visto que, apesar de a lei falar em 
pedido de sequestro, já que, por exemplo, José dos Santos Carvalho Filho entende se tratar de 
pedido de arresto dada a impossibilidade de determinar previamente os bens a serem apreendidos.  
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro:Editora 
Lumen Juris, 23ª Ed.2012 pág 1087 
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tais medidas cautelares são assecuratórias do resultado útil da tutela 
jurisdicional, visando a garantir o juízo para o caso de reparação de dano ou 
devolução de bens ao erário. Assim, não se aplicam, como regra, para as 
sanções de perda da função pública e de suspensão dos direitos políticos, 
as quais somente incidem após o trânsito em julgado da sentença 
condenatória (art. 20, Lei nº 8.429/92). Além disso, o afastamento cautelar 
do cargo, emprego ou função, pelas graves consequências que dele advêm, 
só se legitima em situações excepcionais, quando houver risco de prejuízo 
para a instrução processual.64 
 

 
O art. 17 determina que “a ação principal, que terá rito ordinário, será proposta 

pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da 

efetivação da medida cautelar”. O termo “ação principal” faz referência a “ação de 

improbidade” e é utilizado para diferenciá-la da ação cautelar de sequestro que 

geralmente a antecede.  

 

Por conta do exposto no §1º do art.17, é vedada a transação, acordo ou 

conciliação nas ações de que trata o caput. Sendo assim, mesmo atuando como 

autor da ação de improbidade, o Ministério Público não pode celebrar termo de 

ajustamento de conduta com os réus da ação. 

 

É possível observar que: 

 

A legitimidade ativa é concorrente: tanto pode propor a ação o Ministério 
Público, como a pessoa jurídica interessada. A legitimidade passiva é 
atribuída àquele que cometeu o ato de improbidade. Havendo coautoria 
entre os agentes públicos, ou entre agente público e terceiro, formar-se-á 
litisconsórcio passivo. No caso de haver necessidade de complementar o 
ressarcimento do patrimônio público, caberá à Fazenda Pública o 
ajuizamento da demanda; tal fato ocorrerá, como é óbvio, quando não tiver 
sido recomposto o patrimônio público na ação de improbidade.65 
 

Na ação de improbidade são feitos dois pedidos: o primeiro tem natureza 

declaratória e consiste em pedir que o juiz reconheça a prática de improbidade 

administrativa enquanto o segundo tem natureza condenatória e consiste em pedir 

que, se concedida à procedência da ação, o réu sofra as sanções impostas pelo 

diploma legal. 

                                                           
64

 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Editora 
Lumen Juris, 23ª Ed.2012 pág 1087 
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 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Editora 
Lumen Juris, 23ª Ed.2012 pág 1088 
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Pelo §3º do art.17 da LIA temos que “no caso de a ação principal ter sido 

proposta pelo Ministério Público, aplica-se, no que couber disposto no §3º do art. 6º da Lei 

nº 4.717/65” e pelo §4º do mesmo artigo “o Ministério Público, se não intervir no processo 

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

Sendo assim, a atuação do Parquet pode ser como parte no processo ou, 

de forma obrigatória, como custos legis, no caso de não ter proposto a ação. 

Atuando como parte, serão adotadas, no que couber, as regras previstas na lei da 

ação popular e, além disso,  deve haver a intimação da entidade lesada para que ela 

possa demonstrar interesse em atuar juntamente com o Ministério Público, formando 

um litisconsórcio ativo.  

 Pelo exposto é notória a importância da atuação do Ministério Público 

nas ações de improbidade, fato que está em consonância com o status de defensor 

dos interesses da sociedade conferido pela Constituição Federal de 1988. Além 

disso, é possível perceber que sua legitimidade decorre da previsão constitucional 

(art.129,III) de promover inquérito civil e ação civil pública com o intuito de defender 

o patrimônio público e social.  

3.1. INSTRUMENTO JURÍDICO CONSTITUCIONAL PARA A 

INVESTIGAÇÃO DOS ATOS ÍMPROBOS 

O art. 22 da LIA determina que “Para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei, 

o Ministério Público, de ofício, a requerimento de autoridade administrativa ou mediante 

representação formulada de acordo com o disposto no art. 14, poderá requisitar a 

instauração de inquérito policial ou procedimento administrativo”.  

O vocábulo “poderá requisitar” deixa claro se tratar de uma faculdade concedida 

ao Ministério Público que, ao se deparar com a notícia de ato ímprobo, terá a opção de 

solucionar o caso de maneira que achar mais conveniente, sendo tais requisições 

“dispensáveis e prescindíveis se o Ministério Público possuir elementos probatórios de 
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convicção da prática de improbidade administrativa, como depoimentos, documentos, 

laudos, enfim, provas lícitas”.66 

Em que pese o referido dispositivo não mencionar a possibilidade de 

instauração de inquérito civil, não há impedimento legal quanto ao fato de o 

Ministério Público fazer uso de tal meio de investigação de atos ímprobos. Isso 

porque 

a Constituição Federal (art.129, II e VI), a Lei Federal 7.347/85 (arts.1º IV e 
8º §único), e a Lei Federal 8.625/93 (arts. 25, IV e 26 I a III) já inscreviam 
essas prerrogativas para a proteção do patrimônio público, da moralidade 
administrativa e de qualquer outro interesse difuso ou coletivo. A 
legitimidade para tanto decorre do art. 129 III da CRFB/88, sendo defeso a 
lei infraconstitucional modificá-la.67 

Sendo assim, na investigação dos atos de improbidade, poderão ser 

utilizados o inquérito civil (e todos seus poderes requisitórios, como, por exemplo, 

realização de perícias e estudos, depoimentos dentre outros), o inquérito policial 

(isso porque “não raro o ato de improbidade administrativa caracteriza também crime 

funcional”68) ou o procedimento administrativo (de modo que a entidade lesada irá 

colher provas que podem compor o inquérito civil). 

Tanto o inquérito policial quanto o procedimento administrativo são formas 

de o Ministério Público formar sua convicção acerca do fato. Por isso, se forem 

requisitados pelo Parquet, ambas as autoridades administrativa e policial devem, 

obrigatoriamente, instaurar o procedimento com o intuito de investigar as provas 

requisitadas. Isso é explicado pelo fato de que 

a polícia judiciária encontra-se melhor aparelhada para apuração de tais 
atos, sendo dotada de órgãos eficientes como o Instituto de Criminalística; e 
a própria administração pública também é melhor servida de organismos de 
auto-controle (controle interno) de seus atos, dedicados a obtenção de 
provas (até porque é dever da administração pública zelar pela moralidade 
administrativa e quase sempre o ato de improbidade provocará alguma 
sanção decorrente do poder disciplinar).69 
 

3.1.1. INQUÉRITO CIVIL 

                                                           
66 MARTINS JÚNIOR, Wallace Paiva. Alguns Meios de Investigação da Improbidade Administrativa. 
Disponívelhttp://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_cidadania/Improbidade_Administrativa/Doutri
na_Improbidade/15-Meiosdeinsvestiga%C3%A7%C3%A3odaimprob.htm acesso em 05/06/2015 
67 Idem 
68 Idem  
69 Idem 
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O inquérito civil é utilizado de forma exclusiva pelo Ministério Público na 

defesa dos direitos transindividuais. Trata-se de um “procedimento administrativo, de 

natureza inquisitorial, destinado a apurar a ocorrência de danos efetivos ou potenciais aos 

chamados direitos transindividuais”70. Ou seja, é instaurado e presidido pelo membro da 

Instituição, sendo um relevante instrumento na apuração de atos ímprobos.  

A doutrina majoritária entende que no inquérito civil não se aplicam os 

princípios do devido processo legal, visto seu caráter meramente inquisitorial que 

visa apenas reunir as provas necessárias para que o membro da Instituição forme 

um juízo de valor acerca da prática do ato de improbidade podendo então, ajuizar a 

ação de improbidade. Ou seja, no decorrer do inquérito civil não ocorre a punição do 

investigado. Além disso, o inquérito civil não se submete aos outros procedimentos 

de investigação, como, por exemplo, o procedimento administrativo disciplinar.  

O pressuposto para sua instauração é a existência de um fato noticiado 
como de improbidade administrativa que resulte ou não em lesão ao erário. 
Para tanto essa situação ou fato lesivo deve mostrar-se suficientemente 
idônea de modo a poder ensejar punição de seu agente com fundamento na 
Lei de Improbidade. A instauração do inquérito se dará mediante ofício, em 
face de representação ou por determinação do Conselho Superior do  
Ministério Público ou do Procurador Geral de Justiça.71 

 

Segundo Carlos Vinícius Alves Ribeiro, um método simples e eficaz de 

acompanhar a atividade da Administração Pública é por meio da leitura do diário 

oficial. Assim o membro do Parquet pode constatar ações suspeitas e instaurar 

inquérito civil. Segundo o autor, deve-se atentar a “elaboração de convênios aos avisos 

de dispensa e inexigibilidade de licitações e ao valor de alguns dos contratos”72. 

Interessante observar como o princípio da publicidade auxilia na preservação da 

moralidade administrativa. 

O membro do Ministério Público tem a liberdade de decisão acerca da 

instauração do inquérito civil, visto que 

 

se as provas coletadas pela comissão processante já forem suficientes, 
poderá o membro do Ministério Público, desde logo, ajuizar a ação por ato 
de improbidade administrativa cabível e, tendo tais provas sido coletadas 

                                                           
70 RIBEIRO, Carlos Vinicius Alves. Ministério Público: reflexões sobre princípios e funções 
institucionais. São Paulo: Atlas, 2010. Pág 324 
71 MIRANDA, Marina Godinho. O papel do ministério público frente à improbidade administrativa. 
In:Âmbito Jurídico , Rio Grande, XVII, n. 123, abr 2014. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=14710>. Acesso em jun 2015. 
72 RIBEIRO, Carlos Vinicius Alves. Ministério Público: reflexões sobre princípios e funções 
institucionais. São Paulo: Atlas, 2010. Pág 324 
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sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, poderão elas ser tomadas 
“emprestadas” no âmbito do processo judicial. Em sentido contrário, se 
concluir que a conduta, apesar de irregular, não caracterizou ato de 
improbidade administrativa, merecendo reprimenda apenas no âmbito 
disciplinar, torna-se desnecessária até mesmo a instauração de inquérito 
civil.73 
 

Porém, se a apuração concluir que os fatos não constituem uma base 

jurídica suficiente para se ajuizar a ação de improbidade, o inquérito civil será 

arquivado e encaminhado ao Conselho Superior do Ministério Público que irá 

reexaminar a questão, como previsto no art. 9º, §1º, 2º e 3º da Lei 7.347/8574. 

3.2. A EFICIÊNCIA DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO 

COMBATE À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

Por meio de um levantamento realizado pelo Ministério Público Federal 

abrangendo os 26 Estados e o Distrito Federal constatou-se que, desde 2013, “foram 

ajuizadas 5.445 ações de improbidade administrativa contra agentes públicos, alcançando 

gestores, ex-gestores e servidores, além de particulares que se beneficiaram das 

irregularidades e causaram prejuízo aos cofres públicos”75. 

Os dados apontam que durante o ano de 2013 foram propostas 3.143 

ações de improbidade e instaurados 9.881 procedimentos de investigação 

relacionados à prática de atos ímprobos. No ano de 2014 foram ajuizadas 2.002 

ações e instaurados 11.405 procedimentos para investigação. Em 2015, até o dia 22 

de maio, foram propostas 300 ações e instaurados 6.118 procedimentos de 

investigação.76 

                                                           
73 RIBEIRO, Carlos Vinicius Alves. Ministério Público: reflexões sobre princípios e funções 
institucionais. São Paulo: Atlas, 2010. Pág 326 
74 Art. 9º Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da 
inexistência de fundamento para a propositura da ação civil, promoverá o arquivamento dos autos do 
inquérito civil ou das peças informativas, fazendo-o fundamentadamente. 
§ 1º Os autos do inquérito civil ou das peças de informação arquivadas serão remetidos, sob pena de 
se incorrer em falta grave, no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Superior do Ministério Público. 
§ 2º Até que, em sessão do Conselho Superior do Ministério Público, seja homologada ou rejeitada a 
promoção de arquivamento, poderão as associações legitimadas apresentar razões escritas ou 
documentos, que serão juntados aos autos do inquérito ou anexados às peças de informação. 
§ 3º A promoção de arquivamento será submetida a exame e deliberação do Conselho Superior do 
Ministério Público, conforme dispuser o seu Regimento. 
75 MPF juizou cerca de 5,5mil ações de improbidade de 2013 a 2015. 25 de maio 2015. Disponível 
em< http://www.pres.mpf.mp.br/site/noticias/ler_noticia.zul?noticia=2516> acesso em 14/06/2015 
76 Idem 
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Dentre as irregularidades encontradas estão, por exemplo, procedimentos 
licitatórios fraudulentos, desvio de verbas públicas, inconsistências na 
prestação de contas ou mesmo a sua omissão. As atribuições do MPF 
abarcam os atos de improbidade administrativa praticados por agentes 
públicos federais ou de outros entes políticos – estados e municípios –, 
desde que envolvam a aplicação de recursos federais. A responsabilidade 
também pode recair sobre os particulares que concorrem para a conduta 
ilícita ou que tenham se beneficiado da má gestão das verbas públicas.77 
 

Geralmente o Ministério Público pede nessas ações a condenação dos acusados  
 

à perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio e ainda a 
ressarcir integralmente o dano; tenham suspensos os direitos políticos; 
paguem multa civil; sejam proibidos de contratar com a Administração ou 
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios; além de perderem a 
função pública. Em alguns casos, as irregularidades servem de parâmetro 
para a propositura de ações penais contra os agentes, quando os fatos 
também configurarem crime. Na fixação das penas, é considerada a 
extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido pelo infrator.78 
 
 

Os dados apontam que a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do 

Ministério Público Federal julgou, apenas no ano de 2014, “cerca de 13 mil 

procedimentos, dos quais mais de 10 mil foram sobre improbidade administrativa, principal 

tema analisado pelo colegiado, cuja temática é Combate à Corrupção”. 79  

Visando combater a corrupção, foram criados os “Núcleos de Combate à 

Corrupção (NCCs)” existentes, atualmente, em 25 unidades do Ministério Público 

Federal. Os NCCs são constituídos por “ofícios mistos, que têm atribuição plena nas 

áreas cível e criminal pra reprimir condutas que caracterizem violação à Lei de Improbidade 

Administrativa e à porção da legislação penal referente aos crimes de corrupção”80, sendo a 

criação de tais núcleos é importante por agilizar a investigação, promovendo uma 

atuação mais eficiente por parte do MPF. Vale ressaltar que 

 

A recuperação de ativos, no Brasil e no exterior, com vistas a recompor o 
dano ao patrimônio público e a devolver o dinheiro à sociedade, está entre 
as principais preocupações do MPF. Somente em 2015 – tomando como 
exemplo alguns casos de atuação das Procuradorias da República –, já 
foram arrecadados aos cofres públicos R$ 60 milhões do ex-magistrado 
Rocha Mattos, repatriados da Suíça, mais R$ 579 milhões devolvidos por 
atuação da força-tarefa Lava Jato.81  

 

                                                           
77 Idem 
78 Idem 
79 Idem 
80 Idem  
81 Idem 
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Além disso, o Ministério Público Federal criou um site especialmente para 

tratar da corrupção chamado “Combate à Corrupção”82 no qual o cidadão pode 

participar promovendo denúncias, de modo a auxiliar no combate à impunidade. 

Nesse mesmo site estão todas as dez medidas levadas Congresso Nacional e ao 

Conselho Nacional de Justiça que buscam 

 

entre outros resultados, agilizar a tramitação das ações de improbidade 
administrativa e das ações criminais; instituir o teste de integridade para 
agentes públicos; criminalizar o enriquecimento ilícito; aumentar as penas 
para corrupção de altos valores; responsabilizar partidos políticos e 
criminalizar a prática do caixa 2; revisar o sistema recursal e as hipóteses 
de cabimento de habeas corpus; alterar o sistema de prescrição; instituir 
outras ferramentas para recuperação do dinheiro desviado.83 

 

Em março de 2015 foi regulamentado mais um mecanismo de combate à 

corrupção. Trata-se da Lei nº 12.846/2013, mais conhecida como "Lei 

Anticorrupção", na qual   

as pessoas jurídicas passam a ter responsabilidade civil e administrativa 
pela prática de ilícitos contra a administração pública, nacional ou 
estrangeira. A nova Lei Anticorrupção pode ser aplicada contra empresas 
que corrompam agentes públicos, fraudem licitações ou contratos públicos, 
ou frustrem, mediante ajuste ou combinação, o caráter competitivo de um 
procedimento licitatório, entre outras irregularidades. Poderão ser punidas 
também as empresas que, de qualquer modo, dificultarem atividade de 
investigação ou fiscalização de órgãos públicos.84  

 

A Lei Anticorrupção permite, em seu capítulo V, a celebração de acordo 

de leniência85. Para isso “a entidade privada deve reconhecer a participação na infração, 

identificar envolvidos, reparar o dano causado e cooperar com a investigação, além de 

fornecer documentos que comprovem a prática da infração”86. A empresa condenada 

pode pagar multa de até 20% sobre o valor do faturamento. 

 É possível perceber os resultados da atuação do Parquet em relação à 

opinião a sociedade em instrumentos como a “8ª Edição do Anuário Brasileiro de 

                                                           
82 www.combateacorrupcao.mpf.mp.br 
83 http://www.combateacorrupcao.mpf.mp.br/10-medidas/10-medidas acesso em 06/06/2015 
84KIM, Shin Jae e ALMEIDA,Renata Muzzi Gomes de. A Nova Lei Anticorrupção Brasileira. Disponível 
em<http://www.tozzinifreire.com.br/noticias/a-nova-lei-anticorrupcao-brasileira>acesso em 14/06/2015 
85 Art. 16.  A máxima de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar acordo de leniência com as 
pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos previstos nesta Lei que colaborem efetivamente 
com as investigações e o processo administrativo, sendo que dessa colaboração resulte. 
86 Lei Anticorrupção é regulamentada. Migalhas. 19 de março 2015. Disponível 
emhttp://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI217484,91041-Lei+anticorrupcao+e+regulamentada 
acesso em 14/-6/2015 
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Segurança Pública”, publicado em novembro de 2014 no qual em pesquisa para 

avaliar o grau de confiança dos entrevistados nas instituições, o Ministério Público 

ficou em terceiro lugar (48%), ficando atrás apenas das Forças Armadas (68%) e da 

Igreja Católica (55%).87 

 

3.3 O TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E A LEI 8.429 /92 

O art.6º da Lei da Ação Civil Pública determina que “os órgãos públicos 

legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta 

às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo 

extrajudicial”. Sendo assim, o Ministério Público, um doa legitimados para ajuizar 

ação civil pública, pode realizar uma conciliação por meio do Termo de Ajustamento 

de Conduta para que o dano seja reparado, sem necessidade de acionar o sistema 

judiciário.  

Porém, o §1º do art. 17 da LIA proíbe expressamente “a transação, acordo 

ou conciliação nas ações de que trata o caput”, impedindo que o Ministério Público faça 

uso do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) nas ações de improbidade, o que 

se mostra incoerente se observarmos que institutos semelhantes são previstos na lei 

anticorrupção que permite a celebração de acordo de leniência e nas ações penais 

da Lei 9.099/95 que permitem a transação penal88 e suspensão condicional do 

processo89 nos casos de crimes de pequeno potencial ofensivo. 

Sendo assim, a LIA deveria permitir a celebração de TAC pelo menos nos 

casos em que o dano causado seja de baixo valor ou quando o agente agiu de 

forma culposa. Isso ensejaria em maior eficiência e agilidade na reparação do dano, 

já que, por conta da morosidade da justiça as ações demoram anos até transitarem 

em julgado.90 

                                                           
87 http://www.forumseguranca.org.br/produtos/anuario-brasileiro-de-seguranca-publica/8o-anuario-
brasileiro-de-seguranca-publica acesso em 14-06-2015 
88 Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não 
sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena 
restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta. 
89 Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou 
não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do 
processo (...) 
90

 RIBEIRO, Carlos Vinicius Alves. Ministério Público: reflexões sobre princípios e funções 
institucionais. São Paulo: Atlas, 2010. Pág 328 
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CONCLUSÃO 

O atual perfil do Ministério Público previsto na Constituição Federal de 

1988 estabelece que a Instituição deve atuar em benefício da sociedade como um 

todo e, para isso, a Carta Magna concedeu à Instituição prerrogativas e instrumentos 

que possibilitam tal atuação. Por exemplo, com a função de “ombudsman” os 

membros do Parquet podem promover o controle dos atos do poder público. 

A corrupção é um problema universal e, no Brasil, existe desde a época 

da colonização, sendo que a certeza de impunidade fez com que a situação se 

tornasse parte do cotidiano do cidadão brasileiro tanto nas relações privadas quanto 

nas relações públicas. Logo, se faz necessário conscientizar a população de que 

pequenos atos vistos, muitas vezes, como inofensivos (a exemplo do uso de carteira 

de estudante falsa ou da subtração de energia elétrica) não devem ser praticados e, 

se praticados, devem ser punidos.  

No âmbito da Administração Pública, tentando acabar com impunidade, 

garantindo a moralidade no trato com o patrimônio público e a preservação dos 

interesses da sociedade, foram criados mecanismos como os princípios 

constitucionais que devem, obrigatoriamente, ser observados pelos agentes 

públicos, além da responsabilização (civil, administrativa e penal) desses agentes 

públicos em caso de violação a esses princípios. 

A Lei de Improbidade Administrativa surgiu como mais um mecanismo de 

combate à corrupção, visando punir mais severamente aqueles agentes públicos ou 

terceiros que pratiquem atos de improbidade de diferentes tipos (enriquecimento 

ilícito, dano ao erário e violação dos princípios da Administração Pública). Porém, a 

mera criação de lei por si só não é responsável pela mudança na sociedade, sendo 

necessário que a letra da lei seja colocada em prática. 

Nesse sentido o Ministério Público assume posição de relevância no 

combate à corrupção e a imoralidade administrativa. Isso porque ele é o responsável 

por atuar em nome do povo, investigando e protegendo o patrimônio público de 

modo a resguardar o interesse da sociedade. 

Os membros do Parquet são os responsáveis por acabar com a certeza 

de impunidade e para isso podem fazer uso do procedimento administrativo, do 
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inquérito policial e do inquérito civil para investigar os possíveis atos de improbidade, 

sendo o inquérito civil o instrumento utilizado de forma exclusiva pelo Ministério 

Público na proteção dos direitos transindividuais. 

 Os números levantados pelo Ministério Público Federal, a Campanha “O 

que você tem a ver com a corrupção”, a criação dos Núcleos de Combate à 

Corrupção, a criação de um portal sobre corrupção que chama os cidadãos a 

participarem e as dez medidas levadas ao Congresso Nacional são exemplos do 

empenho da Instituição no combate à corrupção e à improbidade administrativa. 

Demonstrando o interesse em cumprir o caráter de defensor dos interesses da 

sociedade conferido pela Constituição Federal de 1988. 

Uma crítica a ser realizada se refere ao artigo 17 da Lei de Improbidade 

Administrativa que, ao vedar a transação, acordo ou conciliação nas ações de 

improbidade, prejudica a atuação do Ministério Público por impossibilitar a realização 

de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). A exemplo da lei anticorrupção, 

que permite a celebração de acordo de leniência, entendo que a LIA deveria permitir 

a celebração de TAC, em especial nos casos em que o valor do dano for mais baixo 

ou o agente tenha atuado apenas com culpa. 

Isso porque, visando à economia processual, uma maior agilidade e 

eficácia na atuação do Ministério Público, acredito que a LIA deveria conceder mais 

esse instrumento de atuação ao Parquet para que seus membros pudessem optar 

por realizar acordo, visto que, dependendo do caso, pode ser mais interessante 

promover TAC e efetuar o reparo do dano de forma mais rápida e eficiente do que 

levar a questão ao Judiciário que por conta de sua morosidade pode demorar anos 

até concluir o julgamento da ação e punir os culpados.  
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