
  

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

RICARDO ALBERTO KANAYAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPROBIDADE POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:  

um diagnóstico da fundamentação das decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2020



  

 

Ricardo Alberto Kanayama 

 

 

 

 

 

 

 

IMPROBIDADE POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:  

um diagnóstico da fundamentação das decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada na Escola de Direito de 

São Paulo da Fundação Getulio Vargas como 

requisito à obtenção do título de Mestre em 

Direito e Desenvolvimento. 

 

Orientador: Professor Dr. Carlos Ari Sundfeld 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo  

2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kanayama, Ricardo Alberto. 

     Improbidade por violação aos princípios da administração pública : um 
diagnóstico da fundamentação das decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo / 
Ricardo Alberto Kanayama. - 2020. 

     274 f. 

  

     Orientador: Carlos Ari Sundfeld. 

     Dissertação (mestrado) - Fundação Getulio Vargas, Escola de Direito de São 
Paulo. 

  

     1. Corrupção administrativa. 2. Crime contra a administração pública. 3. 
Responsabilidade administrativa. 4. Brasil. [Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992]. I. 
Sundfeld, Carlos Ari. II. Dissertação (mestrado) - Escola de Direito de São Paulo. III. 
Fundação Getulio Vargas. IV. Título. 

  

  

CDU 343.352(81) 

  

  

Ficha Catalográfica elaborada por: Raphael Figueiredo Xavier CRB SP-009987/O 

Biblioteca Karl A. Boedecker da Fundação Getulio Vargas - SP 

 



  

RICARDO ALBERTO KANAYAMA 
 
 
 
 
 

 
 

IMPROBIDADE POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:  

um diagnóstico da fundamentação das decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo. 

 
 
 
 
 
 
 
Dissertação apresentada na Escola de Direito de 
São Paulo da Fundação Getulio Vargas como 
requisito à obtenção do título de Mestre em 
Direito e Desenvolvimento. 
 
Campo do conhecimento: Direito dos Negócios 
e Desenvolvimento Econômico e Social 
 
 
Data de aprovação: 04 de março de 2020 
 
 
 
 
Banca Examinadora: 
 
 
_____________________________________ 
Prof. Dr. Carlos Ari Sundfeld 
(Orientador) 
 
 
_____________________________________ 
Prof. Dr. Daniel Wei Liang Wang 
(FGV Direito SP) 
 
 
_____________________________________ 
Prof. Dr. Eduardo Ferreira Jordão 
(FGV Direito Rio) 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
O presente trabalho foi realizado com apoio da 
Fundação Getulio Vargas, por meio da bolsa 
Mario Henrique Simonsen de Ensino e 
Pesquisa. Sem ela, o trabalho não seria 
possível. 



  

AGRADECIMENTOS 
 
 

Para realizar esta pesquisa, devo agradecimentos em três contextos: escola, casa e 

trabalho. A ordem, aqui, é aleatória, não hierárquica. 

No contexto da escola, ao Professor Carlos Ari Sundfeld, orientador, que foi 

fundamental à pesquisa. Além de exemplar professor em sala de aula, é referência de pessoa: 

sempre atencioso e paciente quando discutíamos minha pesquisa, sugerindo-me caminhos e 

novos horizontes. Sua obra Direito Administrativo para Céticos foi certamente a inspiração 

deste trabalho, tanto no conteúdo quanto na forma. 

À Professora Juliana Bonacorsi de Palma, de quem fui aluno em disciplina no 

Mestrado Profissional, monitor na Graduação e pesquisador no Projeto de Whistleblower. 

Aprendi muito com ela. Também, devo agradecê-la pelos valiosos comentários na banca de 

qualificação. O Mestrado não teria sido o mesmo sem ela. Tampouco este trabalho. 

Aos amigos, Conrado Tristão e Rodrigo Chaves, pelos incontáveis cafés e almoços, 

piadas e debates no grupo do WhatsApp, compartilhamento de angústias e alegrias da vida e 

dos estudos. Viver em uma cidade diferente, sozinho, se tornou mais aprazível ao lado deles. 

Aos Professores Guilherme Jardim Jurksaitis, que participou da banca de 

qualificação, Eduardo Jordão e Daniel Wang, que participaram da banca final, por terem lido 

meu trabalho com atenção e feito importantes observações que foram incorporadas nesta versão 

final. Aos Professores e à Equipe da FGV Direito SP e da SBDP (Sociedade Brasileira de 

Direito Público), que me acolheram nas aulas e eventos. 

No contexto da casa, à minha família – mãe (Regina), pai (Renato), irmão (Rodrigo) 

e irmã (Sandra) – pelo incentivo e apoio em todos os momentos, pelas visitas ao meu 

apartamento em São Paulo, pelas ligações semanais, pela ajuda nas mudanças, pelos conselhos. 

Sem dúvida, nada seria possível sem eles. 

Ao amigo Arthur, com quem pude conhecer lugares bacanas na cidade de São Paulo 

e que revisou o texto final deste trabalho (ressalvo que eventuais erros são somente de minha 

responsabilidade). À amiga Rachel, pelas constantes mensagens de apoio e incentivo. 

No contexto do trabalho, aos meus sócios, pai, irmão, Julio, Angela e Karin, que 

"seguraram a barra" enquanto eu me dedicava ao Mestrado. Sobretudo ao Julio, que protocolou 

minhas petições, ajudou muito na mudança de ida e de volta e deu continuidade à administração 

do escritório. À Dona Vera, secretária do escritório, por anotar e me passar os recados durante 

o período em que estive em São Paulo. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"eu já mudei de ideia 
e você com isso? 

eu sou volúvel 
não tenho compromisso." 

 
Sou Volúvel, de Arnaldo Antunes, Marisa 

Monte e Dadi Carvalho. 



  

RESUMO 
 

A Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992 - LIA) surgiu como uma resposta a 
antigos problemas da gestão pública brasileira, sobretudo a corrupção, tornando-se um dos 
principais instrumentos para o controle da Administração Pública. Nesse sentido, ela pode ser 
considerada uma expressão de Rule of Law, uma vez que ninguém, tampouco os governantes, 
estaria acima da lei. A despeito de sua eficiência na punição dos atos de improbidade, nem por 
isso ela esteve imune a críticas, principalmente quanto à imprecisão conceitual de seus 
dispositivos, de seus tipos abertos – baseada em princípios (art. 11, LIA) – e da ausência de 
parâmetros claros para a aplicação das sanções (art. 12, LIA). Assim, deixa-se ao julgador 
ampla discricionariedade no momento de decidir, fato que traduziria insegurança jurídica. 
Diante desse contexto, esta pesquisa tem por objetivo saber como as decisões que aplicam a 
LIA estão sendo fundamentadas, especialmente quanto aos atos que violam os princípios da 
Administração Pública. O tema ganhou relevo com as alterações promovidas pela Lei 
13.655/2018 na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), uma vez que 
foram adicionados artigos dirigidos à fundamentação das decisões, responsabilização de 
agentes públicos e aplicação de sanções. Para responder a esta pergunta o trabalho se propôs a 
fazer um diagnóstico das decisões de mérito proferidas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo 
(TJSP), entre o período de 26 de outubro de 2017 a 25 de outubro de 2018 (seis meses antes e 
seis meses depois das alterações na LINDB), tendo resultado em uma amostra de 353 acórdãos. 
Sobre esta amostra, a pesquisa elaborou três grandes grupos de variáveis: (i) avaliar o uso dos 
princípios nas decisões; (ii) diagnosticar como o elemento subjetivo da conduta tem sido 
fundamentado; (iii) verificar como as sanções têm sido aplicadas. Além desses aspectos, a 
pesquisa apresenta um diagnóstico geral sobre as decisões do TJSP e como a LINDB pode 
contribuir na aplicação da LIA. Portanto, trata-se de uma pesquisa que consiste na análise 
qualitativa dos elementos da decisão e que usa como método a Teorização Fundamentada nos 
Dados (TFD). 

 
Palavras-chave: Lei de Improbidade Administrativa; Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro; Tribunal de Justiça de São Paulo; Pesquisa empírica; Fundamentação da decisão 
judicial; Princípios da Administração Pública; Dolo; Sanção. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

ABSTRACT 
 

The Administrative Misconduct Law (Lei de Improbidade Administrativa – LIA – Law 
8.429/1992) was an answer to old problems of public administration in Brazil, like corruption. 
It is one of the core instruments to control public acts and because of that LIA is representative 
of the Rule of Law: nobody is above the Law, including who is in charge. Despite this fact and 
its effectiveness in punish misconduct acts, there are some critics about the lack of clarity and 
certainty of LIA, because its text brings some open principles (article 11) and few parameters 
to apply sanctions (article 12). In other words, judges may decide with his or her discretion and 
it could bring legal insecurity. Considering this context, the aim of the research is to show how 
judicial decisions based on LIA motivate violations of Public Administration Principles, like 
legality, morality, publicity, impersonality and others. This topic became more important 
because recently there were modifications in an important Brazilian Law called Brazilian Legal 
Norms Introductory Statute (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB), that 
demand from judicial decisions a better motivation and bring some prescriptions about public 
employees' liability. This research analyses 353 decisions from São Paulo Court of Appeals 
(Tribunal de Justiça de São Paulo – TJSP) in a year (October 26, 2017 from October 25, 2018, 
six months before an six months later LINDB). It constructs three variables to read the 
decisions: (i) evaluate how legal decision uses legal principles; (ii) investigate how deceit (bad 
faith) is being considered; (iii) verify how sanctions are being applied. Moreover, the research 
presents a general analysis about how LIA is being used by decisions of TJSP and how LINDB 
may improve LIA's application. Therefore, this research consists in an empirical research about 
qualitative characteristics from judicial decisions and its methodology is the Grounded Theory. 

 
Keywords: Administrative Misconduct Law; Brazilian Legal Norms Introductory Statute, São 
Paulo Court of Appeals; Empirical research; Judicial decisions' motivation; Public 
Administration principles; Deceit (bad faith); Sanction. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A ideia para este trabalho nasceu alguns dias antes da inscrição para o Processo 

Seletivo do Programa do Mestrado Acadêmico da FGV Direito SP, no ano de 2017. O autor 

deste trabalho estava redigindo uma apelação a ser interposta no Tribunal de Justiça do Paraná 

em ação de improbidade administrativa.  

Seu cliente, servidor comissionado no Ministério Público do Estado do Paraná, era 

acusado de ter pedido a alguém para que assinasse seu cartão ponto durante ausência de uma 

semana, o que teria causado um suposto enriquecimento indevido (ou dano ao erário) de pouco 

mais de mil reais e violado os princípios da Administração Pública. Mesmo tendo devolvido o 

valor antes da ação e sem a prova de que o cliente houvesse pedido a alguém para que assinasse 

seu cartão ponto (esse alguém jamais foi localizado), a sentença o condenou às seguintes 

sanções: perda de eventual função pública que estivesse exercendo ao tempo do trânsito em 

julgado da sentença, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 anos e, finalmente, multa 

civil em três vezes o valor do suposto dano. 

Em apelação, o autor deste trabalho, além de atacar a imputação de improbidade, 

fez pedido alternativo para que as sanções fossem revistas caso ainda se entendesse haver ato 

de improbidade. Neste momento, porém, percebeu o quanto era difícil argumentar por que as 

sanções não deveriam ser aplicadas ou, se aplicadas, por que deveriam ser reduzidas. Em 

consulta à jurisprudência, constatou que os acórdãos, em geral, não se dedicavam a fundamentar 

com profundidade esta parte da decisão. Em outras palavras, percebeu quão insuficientes – ou 

inexistentes – os parâmetros para a aplicação das sanções aos atos de improbidade. 

Este incômodo levou o autor deste trabalho a alterar substancialmente o projeto de 

pesquisa no qual estava trabalhando e a inscrever-se no processo seletivo com o projeto 

intitulado Aplicação das sanções da Lei de Improbidade Administrativa: um diagnóstico da 

proporcionalidade nas decisões judiciais dos Tribunais brasileiros. 

Inspirado nas palavras do Diretor da FGV Direito SP, Prof. Oscar Vilhena Vieira, 

na obra "Direito GV: construção de um sonho"1, o trabalho propunha-se a analisar a aplicação 

 
1 “A pesquisa em Direito que nos parece necessária é aquela que busca descobrir a forma como as instituições 

responsáveis pela aplicação efetiva do Direito têm realizado a sua tarefa. Não nos interessa apenas saber qual 
deve ser a leitura correta do artigo x do Código Penal, mas sim compreender como a polícia tem agido, como a 
Justiça tem agido nos últimos tempos. Temos um forte enfoque de estudo no funcionamento real das instituições, 
na aplicação concreta do Direito. Queremos refletir sobre esta institucionalidade, sobre o modo como o jogo 
institucional processa a interpretação da lei, e sobre quais são as consequências políticas ou jurídicas que 
decorrem disso." (AMBROSINI, 2010, p. 382 – 383). 
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das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa (LIA) pelos Tribunais brasileiros, 

especificamente no modo como as decisões realizam a dosimetria ou a modulação das penas a 

um mesmo tipo de ato ímprobo praticado pelos agentes públicos. Considerando a ausência de 

critérios objetivos para a aplicação das punições, pretendia-se verificar se havia um padrão 

decisório nas decisões relativas à mesma conduta ímproba, ou seja, se para o mesmo tipo de 

conduta, as mesmas sanções, com o mesmo grau de intensidade (de dosimetria), eram aplicadas.  

Ao longo do primeiro ano de Mestrado, em contato com novas leituras e ideias2, 

decidiu-se, ainda que mantendo como tema central a LIA, fazer sutis modificações no escopo 

da pesquisa. Percebeu-se na literatura uma preocupação com o artigo 11, que trata dos atos de 

improbidade dos agentes públicos que violam os princípios da Administração Pública, ou seja, 

os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, além é claro, 

dos princípios da moralidade e publicidade, presentes no artigo 4º, da LIA, e no artigo 37, da 

Constituição da República Federativa de 1988 (CRF88). 

Com razão, considerando a gravidade das sanções previstas na LIA que podem ser 

aplicadas não somente aos agentes públicos, mas a terceiros que induzam ou concorram com o 

ato de improbidade, saber por que determinadas condutas violam os princípios – abertos, vagos 

e pastosos (SUNDFELD, 2017, p. 330) – torna-se central.  

Como a lei não delimitou tipos definidos como nos ilícitos penais, preferindo adotar 

linhas tracejadas – e não contínuas – no contorno das condutas proibidas (GIACOMUZZI, 

2013, p. 308), a tarefa foi deixada aos aplicadores, mais precisamente, aos juízes.  

Contudo, a literatura tem apontado, ainda que sem uma pesquisa sistematizada das 

decisões judiciais, um subjetivismo na aplicação do art. 11 (GIACOMUZZI, 2013, p. 316). Há 

um "julgamento nas nuvens" (SUNDFELD, 2017, p. 324), isto é, uma fundamentação frágil, 

em que "um uso retórico de princípios muito vagos vem sendo um elemento facilitador e 

legitimador da superficialidade e do voluntarismo" (SUNDFELD, 2017, p. 325).  

Nesse sentido, seria o artigo 11, da LIA, uma zona de autarquia, como explica José 

Rodrigo Rodriguez (2013) ao se referir à maneira como as cortes brasileiras decidem3? O 

 
2 Dentre as disciplinas que contribuíram na reflexão, estão: Direito Administrativo e Desenvolvimento, do Prof. 

Carlos Ari Sundfeld, Introdução ao Direito e Desenvolvimento, do Prof. Mario Gomes Schapiro, Órgãos de 
Controle e Governo: entre a gestão e o combate à corrupção, dos Profs. Marco Antonio Texeira e Gustavo 
Fernandes, Instituições do Estado Democrático de Direito e Desenvolvimento Político e Social, da Prof. Luciana 
Gross Cunha e do Prof. Dimitri Dimoulis, e Sanções Administrativas, da Prof. Juliana Bonacorsi de Palma. Além 
das disciplinas, a atividade de monitoria na graduação na disciplina de Direito Administrativo 2, da Prof. Juliana 
Bonacorsi de Palma. Finalmente, acompanhar a tramitação do Projeto de Lei que originou a Lei 13.655/2018, 
que introduziu dispositivos na LINDB, foi uma experiência bastante relevante a este trabalho.    

3 "Denomino zona de autarquia o espaço institucional em que as decisões não estão fundadas em um padrão de 
racionalidade qualquer, ou seja, em que as decisões são tomadas sem fundamentação. Uma observação 
importante: será rara a ocasião em que os organismos de poder afirmem simplesmente 'Decido assim porque eu 
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mesmo autor, ao abordar a ideia de formalismo e crise da legalidade, entende que os princípios 

são importantes vetores para a renovação da dogmática. Porém, como o autor adverte, "a 

incorporação dos princípios pode aumentar o grau de formalismo e arbitrariedade se eles forem 

encarados como proposições abstratas das quais se possa derivar quaisquer argumentos" 

(RODRIGUEZ, 2013, p. 133). 

A preocupação com o tema torna-se mais urgente considerando que os poucos 

estudos quantitativos sobre improbidade administrativa apontam que a maior parte das ações 

de improbidade que tramitam no Brasil se refere a condutas enquadradas no artigo 11, da LIA, 

e não nos artigos 9º (enriquecimento ilícito) e 10 (dano ao erário) (SILVA; COSTA, 2011, p. 

58; CNJ, 2012 p. 19).  

Ademais, pesquisa organizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) 

para conhecer o perfil dos juízes brasileiros e feita a partir de respostas coletadas com 3.851 

magistrados de todo o país, em todas as instâncias e entes da federação, apontou que a maioria 

dos magistrados de primeiro grau discorda muito com a afirmação de que "o(a) magistrado(a) 

deve priorizar o texto infraconstitucional à adoção de princípios constitucionais" (VIANNA; 

CARVALHO, BURGOS, 2018, p. 117)4. E, ainda, o mesmo estudo apontou que para os juízes 

de primeiro e segundo graus, bem como para o Ministros dos Tribunais Superiores, a área mais 

importante de atuação do Poder Judiciário em uma democracia é com o "controle da probidade 

administrativa interna e externa" (VIANNA; CARVALHO; BURGOS, 144 – 145). 

O tema do uso dos princípios e da aplicação da LIA, porém, se insere em uma 

preocupação maior relacionada ao controle da Administração Pública. A CRF88, ao mesmo 

tempo em que trouxe diversos dispositivos que regulam (e limitam) a atuação da 

Administração, também fortaleceu as instituições de controle, como o Ministério Público (MP) 

e os Tribunais de Contas.  

Tratou-se, na visão deste trabalho, de um reflexo de ideais de Rule of Law das 

décadas de 1980 e 1990, dentre eles a ideia de que os governantes também estão subordinados 

à lei e de que a corrupção na gestão pública deveria ser combatida para que o desenvolvimento 

 
quero' ou 'Decido desta forma porque é a melhor coisa a se fazer'. É de se esperar que esteja presente alguma 
forma de falsa fundamentação cujo objetivo seja conferir aparência racional a decisões puramente arbitrárias. 

Uma zona de autarquia, portanto, existe na ausência de fundamentação, ou seja, de uma justificação em que a 
autoridade levanta pretensões de validade fundadas em normas jurídicas, as quais, quando necessário, podem ser 
sustentadas sem contradição." (RODRIGUEZ, 2013, p. 69 - 70). 

4 Porém, quanto aos juízes de segundo grau, a maioria concorda pouco com a afirmação e, entre os Ministros dos 
Tribunais Superiores, a maioria concorda muito com a afirmação (VIANNA; CARVALHO; BURGOS, 2018, p. 
118) 
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de um país fosse possível. Daí porque, no Brasil, diversas leis sancionadas nesta época são 

representativas deste contexto, sendo a LIA uma delas. 

Nos últimos anos, porém, o tema do controle da Administração Pública tem sido 

rediscutido, sobretudo em relação à fundamentação das decisões e à maneira de avaliar e 

responsabilizar os atos dos agentes públicos. Neste caso, o uso dos princípios pelos 

controladores, incluindo o MP e o Judiciário, é certamente uma das preocupações atuais. Não 

à toa, a Lei nº 13.655/2018 incluiu dispositivos na Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro (LINDB) a fim de aumentar a segurança jurídica e a eficiência na criação e aplicação 

do direito público.  

Diante desse contexto, a pergunta de pesquisa foi constantemente repensada e, ao 

final, foi elaborada da seguinte maneira: como as decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo 

fundamentam o ato de improbidade que viola os princípios da Administração Pública (art. 11, 

da LIA)? A fundamentação que importa a esta pesquisa é quanto ao uso dos princípios, à 

identificação do elemento subjetivo (dolo) na conduta e, finalmente, à dosimetria das sanções. 

Ainda, pretende-se verificar como as novas disposições da LINDB podem auxiliar na aplicação 

da LIA.  

Este, portanto, é um trabalho empírico, de diagnóstico jurisprudencial e de natureza 

qualitativa que, conforme alguns autores, é um caminho para uma transformação pragmática 

do direito administrativo brasileiro no tocante ao controle judicial da Administração Pública, 

ainda marcado pelo enfoque teórico-dogmático (JORDÃO, 2017, p. 362). Mais do que isto, o 

estudo empírico é essencial para o controle do poder soberano e para impedir o arbítrio dos 

órgãos jurisdicionais (RODRIGUEZ, 2012, p. 86), conferindo maior segurança jurídica, 

requisito do ROL.  

Este trabalho está dividido em quatro capítulos, além desta introdução (primeiro 

capítulo) e da conclusão (sexto capítulo). Pode-se dizer que o trabalho vai do abstrato para o 

concreto da seguinte maneira. 

No segundo capítulo será apresentado o contexto no qual a LIA surgiu e em qual 

contexto ela está inserida no presente. O ponto de partida para esta contextualização é o 

movimento do ROL, cujas raízes estão no Direito e Desenvolvimento da década de 60. O 

objetivo do capítulo, portanto, é contextualizar e justificar a pergunta de pesquisa. 

O terceiro capítulo se dedica à exposição da dogmática da LIA quanto aos artigos 

11 e 12. O objetivo é explicar o aspecto teórico-normativo de cada dispositivo, incluindo suas 

controvérsias e dúvidas, as reações contrárias e favoráveis. Como o título deste capítulo indica, 

a pesquisa assume um olhar cético sobre a capacidade de a doutrina oferecer respostas para uma 
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lei vaga e cujo conteúdo atrai argumentos não apenas jurídicos, mas também políticos. Logo, 

este capítulo além de justificar a pergunta de pesquisa, tem por objetivo preparar o leitor quanto 

aos pressupostos (e dificuldades) teóricos da matéria.  

O quarto capítulo é destinado à metodologia. Ele apresenta as escolhas realizadas 

para formular a pergunta de pesquisa: o recorte de jurisdição (Tribunal de Justiça de São Paulo), 

o recorte temporal (período entre 26 de outubro de 2017 a 25 de outubro de 2018, ou seja, seis 

meses antes e seis meses depois da vigência da Lei nº 13.655/2018), os parâmetros de pesquisa 

para obter a amostra bruta (524 acórdãos), os critérios usados para obter a amostra refinada 

(353 acórdãos de mérito), as variáveis construídas e a metodologia a ser usada para o 

diagnóstico qualitativo das decisões, no caso a "Teorização Fundamentada nos Dados". Ainda, 

apresenta algumas advertências para entender o diagnóstico. 

O quinto capítulo traz o diagnóstico das 353 decisões do TJSP sobre o ato de 

improbidade por violação aos princípios da Administração Pública. Por ser o capítulo principal, 

é o mais longo do trabalho, constituindo praticamente metade dele. Ele está dividido em três 

grandes blocos.  

No primeiro grande bloco, serão apresentadas as impressões gerais sobre as 

decisões, tais como quem são os agentes públicos controlados, quais são os temas discutidos, o 

uso da doutrina e da jurisprudência etc.  

O segundo grande bloco se destina a responder a pergunta de pesquisa, ou seja, 

busca fazer um diagnóstico das decisões no tocante à fundamentação dos princípios, do 

elemento subjetivo da conduta e da dosimetria das sanções. 

O terceiro grande bloco se propõe a colocar a LIA ao lado da LINDB, isto é, como 

as novas disposições da acrescentadas pela Lei 13.655/2018 podem auxiliar na aplicação da 

LIA. 

No sexto e último capítulo, retomam-se as principais conclusões do trabalho e, por 

fim, apresenta-se uma resposta à pergunta de pesquisa e algumas ideias para futuras pesquisas. 
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2. A LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ONTEM E HOJE: 

CONSIDERAÇÕES A PARTIR DO RULE OF LAW 

 

A Lei nº 8.429/1992, conhecida como a Lei de Improbidade Administrativa (LIA) 

é comumente estudada sob o ângulo normativo, ou seja, na interpretação de suas disposições, 

sem que exista a preocupação em entender o contexto no qual ela foi pensada e sancionada. 

Nas obras dogmáticas consultadas5, verifica-se que os autores que se dedicam ao estudo dessa 

lei dedicam, no máximo, um breve capítulo – chamado geralmente de "antecedentes 

históricos"– para apontar a legislação pretérita que se dedicava ao tema. Aparentemente, tem-

se a impressão de que a LIA surgiu em um "vácuo" ou como "algo dado" e que não exige 

maiores explicações, o que entendemos insuficiente para entender a importância da lei que se 

propôs a punir atos de improbidade.  

Assim, para além do que precedeu a LIA no plano legislativo, é importante situá-la 

em um contexto maior. Para esta pesquisa, a LIA, ainda que não seja um produto direto ou um 

transplante legal6, seria uma manifestação do movimento de Rule of Law (ROL)7 do final dos 

anos 1980 no mundo, quando os países desenvolvidos passaram a defender que o fortalecimento 

do Direito era condição necessária para o desenvolvimento dos países da periferia. Melhores 

leis e instituições – principalmente o Judiciário e o Ministério Público – seriam centrais neste 

processo, enquanto a corrupção no uso dos recursos públicos consistiria em um dos principais 

problemas a ser combatido. 

Contudo, após quase três décadas de vigência, é possível dizer que como uma das 

principais leis de controle sobre a Administração Pública e de punição dos atos de corrupção, a 

LIA passa atualmente por outra discussão relacionada com o ROL. A preocupação central no 

Direito Público é com a segurança jurídica, sendo que, no caso da LIA, a consideração do que 

constitui um ato de improbidade e como aplicar as sanções a ele são preocupações centrais. 

Para desenvolver a ideia, este capítulo passará por três momentos. No primeiro, 

pretende-se expor no que consistiu o movimento de Rule of Law no final dos anos 1980, 

principalmente quanto ao tema da corrupção. O objetivo não é fazer um estudo aprofundado 

sobre todas as concepções e discussões em torno do tema, mas tão somente apresentar as ideias 

gerais sobre como o direito poderia importar ao desenvolvimento.  

 
5 Exemplificativamente, AGRA (2017), ARÈDES (2012) e DECOMAIN (2014). 
6 Um exemplo de transplante legal seria o plea bargain (LANGER, 2004).  
7 Muito embora seja possível traduzir o termo (geralmente usa-se "império do direito", em português), optou-se 

por não traduzir seja porque ele é largamente utilizado em vários lugares do mundo com esta nomenclatura, seja 
porque constitui um campo próprio de estudo.  
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No segundo, será analisado como algumas ideias caras ao ROL podem ser 

identificadas em mudanças legais e institucionais no Brasil, especialmente na LIA. Assim, a 

análise centrará as atenções no fortalecimento do Ministério Público (MP), bem como a 

preocupação com a gestão pública na Constituição Federal da República de 1988 (CRF88), 

considerados dois pontos importantes para o advento de uma lei que punisse atos de corrupção. 

Neste mesmo item, será exposto como a LIA refletiu os dois pontos tratados anteriormente bem 

como suas inovações no ordenamento jurídico.  

Por fim, no terceiro momento, situar-se-á a LIA na discussão atual sobre a 

segurança jurídica no controle da Administração Pública, questionando-se se pode estar 

faltando algumas características do ROL na Lei. Neste sentido, os novos dispositivos da Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), acrescentados pela Lei 13.655/2018, 

poderiam ser considerados uma reação legislativa à LIA. 

 

2.1. O movimento do Rule of Law 

 

A percepção de que o direito importa ao desenvolvimento tem como passado 

próximo8 o movimento de Direito e Desenvolvimento (Law and Development), criado na 

década de 1960 por advogados e acadêmicos dos Estados Unidos da América. Essa linha de 

pensamento entendia que o Direito poderia contribuir na modernização dos países do Terceiro 

Mundo, pois ele seria capaz de moldar comportamentos a fim de buscar o desenvolvimento de 

um país. O jurista, portanto, seria um engenheiro social (DAVIS; TREBILCOCK, 2009, p. 

222).  

Denominado por David Trubek e Marc Galanter como um paradigma do legalismo 

liberal, o Direito era visto não apenas como "poderoso", mas também "bom", na medida em 

constituiria um meio para "aumentar a igualdade e a participação" e para "proteger a liberdade 

individual, garantindo maior responsabilidade por parte do governo" (TRUBEK e 

GALANTER, 2009, p. 137 – 140). Em resumo, o direito era "considerado uma das ferramentas 

que poderiam ser usadas deliberadamente por projetistas que buscassem melhorar o bem-estar 

dos seres humanos." (TRUBEK; GALANTER, 2009, p. 142). 

Após o declínio do movimento9 – em grande parte devido ao texto de 1974 escrito 

por Trubek e Galanter acima citado –, conquanto alguns acadêmicos de países em 

desenvolvimento tenham continuado a fazer pesquisas na área (TAMANAHA, 2009, p. 193), 

 
8 Para a história do Rule of Law, conferir TAMANAHA (2008). 
9 Para entender o contexto de surgimento e declínio do movimento: TAMANAHA (2009). 
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a ideia de que o direito está relacionado ao desenvolvimento voltou com força apenas na 

segunda metade dos anos 1980, agora com a denominação de Rule of Law10. Thomas Carothers 

sintetiza as principais ideias deste movimento: 

 
O império do direito pode ser definido como um sistema no qual as leis são 
conhecidas pelo público, têm significado claro e são aplicadas igual e indistintamente 
a todos. Elas consagram e sustentam liberdades políticas e civis que ganharam o status 
de direitos humanos universais na última metade do século XX. Em particular, 
qualquer um acusado de um crime tem o direito a uma defesa ampla e justa, sendo 
presumido inocente até que provem sua culpa. As instituições centrais do sistema 
judiciário, incluindo os tribunais, promotores de justiça e a polícia, são razoavelmente 
justas, competentes e eficientes. Os juízes são imparciais e independentes, não sujeitos 
às influências políticas ou a manipulações. E, talvez o mais importante: o governo 
está comprometido com a lei, seus funcionários aceitam que suas condutas estão 
sujeitas à lei e o governante cumpre a lei. (CAROTHERS, 1998, p. 96, tradução livre, 
grifo nosso). 

 

Segundo o mesmo autor, a globalização da economia e a demanda dos investidores 

estrangeiros exigiram dos países maior atenção ao direito, de modo a oferecer mais estabilidade, 

transparência e accountability11. Em outras palavras, segurança jurídica. Neste sentido, o ROL 

seria o primeiro passo para ajudar no controle da corrupção e da criminalidade (CAROTHERS, 

1998, p. 98 – 99), sendo que sua implantação dependeria de três requisitos iniciais: reformas 

legislativas, fortalecimento das instituições jurídicas – incluindo, para tanto, a reforma do 

ensino jurídico – e um maior compromisso dos governantes com o direito, reconhecendo, assim, 

que o Judiciário é um poder independente (CAROTHERS, 1998, p. 99 -100). 

Esta percepção sobre a importância do direito apresentada por Thomas Carothers 

predominou naquilo que alguns autores denominaram de primeira fase do ROL, caracterizada 

pela ênfase na independência do Judiciário e por uma crença no formalismo, isto é, no método 

de adjudicação do processo decisório (TRUBEK, 2006, p. 86). Igualmente, dentro da 

classificação elaborada por Alvaro Santos, que entende existir quatro concepções principais de 

ROL12, esta fase poderia ser classificada como institucional/instrumental, próxima à concepção 

 
10 Importante destacar que o termo Rule of Law carece de uma unidade conceitual: "Qualquer um que procure 

entender o que é o "rule of law" perceberá quão incerto e ambíguo é o termo. De fato, o significado de "rule of 
law" tem sido objeto de discordâncias e debates acirrados entre acadêmicos. Sempre que a pessoa invoque o 
termo "rule of law", acabará por avançar sobre uma ou várias interpretações possíveis sobre o termo na medida 
da necessidade." (SANTOS, 2006, p. 257, tradução livre). Para uma sistematização da discussão, que não é o 
objetivo deste trabalho, recomenda-se: SANTOS (2006, p. 258 - 266), TREBILCOCK; DANIELS (2008, p. 12 
– 29) e KLEINFELD (2006, p. 31 – 74).  

11 No mesmo sentido TRUBEK (2006, p. 81 – 83). Esta função do ROL se aproxima bastante com o que defendem 
TREBILCOCK; DANIELS (2008), os quais, após apresentar as concepções "grossas" e "finas" de ROL, 
procuram sintetizar uma concepção que abranja todas as outras. 

12 "(...) Quatro diferentes concepções de rule of law. Estas concepções estão organizadas a partir de dois principais 
critérios: o grau de autonomia da ordem legal em relação à moral e à política, e o grau do valor em relação a 
outras considerações concorrentes. O primeiro critério de classificação faz uma distinção entre a concepção 
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weberiana de direito. Isto porque a preocupação central é com a elaboração de um sistema 

eficaz de regras, ou seja, que autorize a atuação estatal e possa guiar a conduta das pessoas, 

razão pela qual o sistema legal deveria ter como principais características: "(1) generalidade; 

(2) publicidade; (3) prospectividade; (4) clareza; (5) não contraditoriedade; (6) conformidade; 

(7) estabilidade; (8) congruência." (SANTOS, 2006, p. 259 – 260, tradução livre). Estabilidade 

e calculabilidade são centrais para esta concepção.   

Ainda que optando por um ponto de partida econômico, David Kennedy identifica 

na concepção do ROL deste período – chamado por ele de Consenso de Washington (1980 – 

1995) – o mesmo apego ao formalismo citado por David Trubek, acrescentando, porém, a 

preocupação dos países com a corrupção.  

Segundo ele, tanto o formalismo quanto a anticorrupção estão associados com a 

necessidade de reduzir a discricionariedade da escolha política no sistema jurídico 

(KENNEDY, 2006, p. 143)13, pois ela permitiria a abertura de espaços para a corrupção. Assim, 

a eliminação da primeira, por consequência, significaria a eliminação da segunda. Nas palavras 

do autor, "às vezes a corrupção é simplesmente um código para a discricionariedade pública – 

o Estado age de maneira corrupta quando atua discricionariamente ao invés de mecanicamente 

a partir da regra." (KENNEDY, 2006, p. 145, tradução livre). 

E, de fato, a preocupação com a corrupção e suas consequências econômicas 

começou a ganhar ênfase na primeira metade da década de 1990. Um dos organismos 

internacionais mais relevantes neste período foi o Banco Mundial14. De acordo com Alvaro 

 
institucional e substantiva de rule of law. Para aqueles que defendem a concepção institucional, a existência de 
um rule of law depende de saber se as regras estão de acordo com certos requisitos, internos à ordem legal, que 
as tornam eficazes. Esta visão não se preocupa com um julgamento sobre a regra e é indiferente ao seu conteúdo. 
Não há critério normativo para avaliar se o direito em questão é bom ou ruim. Assim, o rule of law pode existir 
independentemente de ser considerada justa ou democrática. (...) O segundo critério de classificação distingue 
uma concepção instrumental e intrínseca de rule of law. Para aqueles que defendem a concepção instrumental, o 
rule of law é um mecanismo efetivo, por si só, para atingir qualquer objetivo que uma sociedade tem. É, em 
outras palavras, um importante meio para realizar os ideais de uma sociedade na organização do poder do 
governo, das relações de produção e da ordem social. Ademais, o rule of law, nesta visão, é apenas um valor 
dentre tantos outros que devem ser considerados. Em alguns momentos, uma sociedade pode pretender deixar de 
lado o rule of law por entender que há valores com maior importância, como uma emergência nacional ou a 
justiça substantiva. (...) "(SANTOS, 2006, p. 258 – 259, tradução livre). De modo semelhante, TAMANAHA 
(2004, p. 91 – 113) 

13 No mesmo sentido ROSE-ACKERMAN (1997, p. 111). 
14 "Desde o começo dos anos 90, o Banco [Mundial] identificou a corrupção como um tópico a ser levado em 

consideração no tema da governança e, em alguns casos, começou um diálogo com alguns países para tratar do 
assunto. Também, buscou auxiliar os países que recebiam empréstimos a introduzir reformas econômicas, 
administrativas, legais e judiciais em uma série de ajustes setoriais e estruturais, técnicos e de concessões de 
empréstimos. Embora o Banco não estivesse diretamente envolvido no combate à corrupção, estava desde então 
atento ao fato destas reformas terem efeito positivo direto não apenas no crescimento dos países, mas também 
no nível de corrupção. A preocupação com a corrupção como importante fator ao desenvolvimento se tornou 
explícita no Banco em meados de 1995, quando James D. Wolfensohn assumiu a presidência da 
instituição."(SHIHATA, 1997, p. 474 – 475, tradução livre).  
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Santos, essa seria a fase15 em que a instituição passou a defender a importância da governança 

nos países em desenvolvimento. Isto porque o Banco Mundial constatou que muitos dos seus 

investimentos em países em desenvolvimento eram perdidos em função da corrupção, fato que 

não apenas diminuía a eficiência econômica, como também era moralmente errado.  

Como explica o autor, para o Banco Mundial a corrupção deveria ser combatida 

não somente porque era a responsável por "retardar o crescimento econômico, mas porque 

corrói a sociedade, tornando a governança disfuncional e não efetiva, empoderando alguns 

indivíduos em detrimento das instituições e favorecendo a discricionariedade e arbitrariedade 

nas decisões ao invés do cumprimento da lei." (SANTOS, 2006, p. 274, tradução livre). Com 

isso, o Banco Mundial teria relacionado corrupção, governança e accountability (MUNHOZ, 

2008, p. 700). 

Neste sentido, na visão de Ibrahim Shihata, ex-presidente do Banco Mundial, o 

direito seria, para além de propiciar um contexto saudável de investimento, um importante fator 

de combate à corrupção, como traduz o trecho abaixo: 

 
Leis específicas podem ser implementadas: para obter maior transparência nas 
ações governamentais, para regular a aquisição de bens e serviços para o governo a 
partir de um processo de competição, de modo a impor procedimentos que dificultem 
corrupção de licitantes, para investigar, monitorar e avaliar autoridades, para 
proibir subornos de agentes locais e estrangeiros, para impor penas severas aos 
corruptores e corrompidos, para impor a transparência contábil, para acabar com a 
dedutibilidade fiscal dos subornos, para impor a auditoria nas empresas, para dar 
acesso à contabilidade  para impedir a execução de contratos e facilidades obtidas 
com corrupção, para proteger testemunhas e colaboradores, para reverter o ônus da 
prova em casos de enriquecimento injustificável, facilitando, assim, a descoberta dos 
agentes corruptos. A ação legislativa poderá criminalizar subornos (e outras 
vantagens) na política, de modo a atingir os candidatos e membros de partidos 
políticos. (SHIHATA, 1997, p. 464 – 465, tradução livre, grifo nosso). 

  

Se antes o Banco Mundial defendia um ROL mais institucional/instrumental, em 

que o direito deveria garantir regras objetivas, processo apropriativo e o bom funcionamento 

das instituições, a fim de criar um ambiente saudável para o desenvolvimento econômico 

(SHIHATA, 1995, p. 361), neste segundo momento identificado por Alvaro Santos, o Banco 

Mundial passa a uma concepção mais próxima ao institucional/intrínseco. Assim, o ROL não 

corresponderia apenas a atender alguns requisitos que garantissem a estabilidade e 

 
15 Para Alvaro Santos, partindo dos escritos de Ibrahim Shihata (conselheiro geral e vice-presidente sênior do 

Banco Mundial entre 1983 e 1998), o ROL, para o Banco Mundial, pode ser dividido em três fases. De 1980 a 
1990, o período seria de "ajustamento estrutural", no qual houve a implementação de programas que visavam 
reformas macroeconômicas. O segundo período, de 1990 a 1999, seria marcado pela ideia de "governança". Por 
fim, a partir de 1999, haveria a busca por um "desenvolvimento compreensivo", no qual o Banco Mundial passa 
a se preocupar com questões humanitárias e sociais. (SANTOS, 2006, p. 267 – 268).   
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calculabilidade na sociedade, mas existiria para submeter todos ao império da lei, reduzindo a 

burocracia e restringindo a arbitrariedade e discricionariedade nas decisões administrativas e 

judiciais. (SANTOS, 2006, p. 275).  

Em outras palavras, ninguém estaria acima da lei, incluindo nesta máxima os 

governantes. Nesse cenário, assume especial importância o papel do Judiciário, pois 

"assegurando que os agentes públicos serão individualmente responsabilizados por suas ações, 

esses projetos [do Banco Mundial] criam modos de fiscalizar a discricionariedade 

governamental e o poder arbitrário." (SANTOS, 2006, p. 275)16.  

Para finalizar este capítulo, entende-se essencial retomar as principais 

características do ROL a fim de que este seja o ponto de partida para o desenvolvimento do 

trabalho. Para tanto, adota-se a concepção trazida por Brian Tamanaha que, após fazer sua 

apresentação histórica, sintetiza-o em três pontos: (i) o governo está limitado pelo direito, 

devendo respeito às regras e respeito ao modo de alterar as regras (TAMANAHA, 2008, p. 

115); (ii) apego à legalidade formal, devendo existir "leis públicas e prospectivas, com as 

qualidades de generalidade, igualdade de aplicação e certeza" e também "a disponibilidade de 

ter ampla defesa em um processo judicial." (TAMANAHA, 2008, p. 119, tradução livre); (iii) 

império do direito e não do homem, isto é, "viver sob o ROL significa não estar sujeito a 

imprevisibilidades vagas de outros indivíduos (monarcas, juízes, agentes públicos ou outros 

cidadãos)". (TAMANAHA, 2008, p. 122, tradução livre). 

 

2.2. O Rule of Law brasileiro em matéria de administração pública e combate à corrupção 

 

Após a breve exposição teórica sobre o Rule of Law do final da década de 1980, 

perceber como as mudanças institucionais e jurídicas no Brasil estão relacionados com este 

movimento se torna mais fácil. De fato, a abertura política lenta e gradual após a ditadura militar 

culminou com a promulgação de uma nova Constituição, em 198817, na qual dentre vários 

 
16 Não é objetivo deste trabalho descrever com profundidade a atuação do Banco Mundial no combate à corrupção, 

mas tão somente mostrar como esta preocupação está relacionada com o Rule of Law. De qualquer modo, como 
consultamos várias fontes sobre o tema, recomendamos, para aprofundamento, as seguintes: ROSE-
ACKERMAN (1997), SPAHN (2013). 

17 Kevin Davis e Michael Trebilcock chamam a atenção para este novo constitucionalismo: "Do ponto de vista 
empírico, uma boa parte do ressurgimento do interesse pelo direito nos países em desenvolvimento envolve um 
interesse no direito constitucional desses países. Mais de 56% dos 188 Estados-membros da Nações Unidas 
fizeram importantes emendas às suas constituições na década decorrida entre 1989 e 1999, e desses Estados, pelo 
menos 70% adotaram constituições inteiramente novas. Ao menos um quarto de todos os Estados membros da 
ONU introduziu leis de direitos e alguma forma de revisão constitucional em seus regimes constitucionais durante 
esse período. Em consequência, pelo menos 92 países, ou aproximadamente 50% dos Estados membros, 
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pontos, dois são relevantes a este trabalho18: a estruturação da Administração Pública, 

especialmente no artigo 37, caput, e a nova conformidade do Ministério Público, no artigo 127. 

A partir destes dois pontos, torna-se mais fácil entender por que a Lei de Improbidade 

Administrativa foi criada. 

 

2.2.1. A Administração Pública na Constituição da República Federativa de 1988 

 

Capítulo destacado dentro do título "Da organização do Estado", a ideia de 

Administração Pública tratada a partir do artigo 37, da CRF88, tem ampla abrangência – direta 

e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios19 – determinando, já em seu caput, a obediência aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade e publicidade (todos no texto original), além da eficiência, 

acrescentado posteriormente. Tratou-se de inovação no texto constitucional, já que as 

constituições anteriores não tinham previsão semelhante, justificada pelo passado recente de 

autoritarismo (FILGUEIRAS; ARANHA, 2011, p. 362). 

Trata-se de princípios que refletem diretamente a concepção de ROL anteriormente 

apresentada, ou seja, de submissão dos governantes e demais agentes públicos ao direito, de 

atuação do ente público de modo público, transparente e sem distinções entre os administrados. 

Dentre esses princípios, chama a atenção o da moralidade que, além de estar previsto dentre os 

princípios da administração, também é mencionado como motivo à ação popular (art. 5º, 

LXXII, CRF88) e à inelegibilidade política (art. 14, § 9º, CRF88). O princípio seria direcionado 

tanto à Administração Pública quanto aos seus agentes públicos. 

 
Em suma: a moralidade administrativa, enquanto imposição do dever de 
observância das regras éticas objetivas, possui viés objetivo, impõe à Administração 
Pública o dever de ser leal, íntegra, honesta; e viés subjetivo, impõe ao agente público 
o dever de ser honesto. Submete o exercício da função pública a um juízo objetivo 
e a um juízo subjetivo: ainda que o agente esteja de boa-fé, é possível que a conduta 
se revele desleal, desonesta, objetivamente em descompasso com as regras éticas; 
ainda que a conduta atenda (ou pareça atender) ao interesse público, é possível que o 
agente, motivado por corrupção, perseguição, compadrio, se revele desonesto, 
subjetivamente em descompasso com as regras éticas. No primeiro caso, a violação 
à moralidade administrativa importará invalidade do ato administrativo; no 
segundo, importará responsabilização do agente público; e – impende distinguir – 

 
incorporaram leis de direitos, direitos fundamentais ou alguma forma de direitos individuais e/ou coletivos aos 
seus regimes constitucionais."(DAVIS; TREBILCOCK, 2009, p. 225, tradução livre). 

18 Não é o objetivo deste trabalho fazer um profundo estudo sobre o processo constituinte da Constituição da 
República Federativa de 1988. 

19 Para uma análise detida sobre cada uma das administrações de cada um dos Poderes e das unidades da Federação, 
recomenda-se FERREIRA (1991, p. 1 - 64). 
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no caso de exercício de competência discricionária, também invalidade do ato 
administrativo." (MARTINS, 2015, p. 56, grifo nosso). 

 

Neste viés subjetivo, o princípio da moralidade estaria diretamente relacionado à 

probidade administrativa, igualmente uma matéria nova no âmbito constitucional. Prevista no 

§ 4º, do mesmo artigo 3720, a CRF88 inovou ao explicitar uma preocupação com a atuação 

proba não somente dos atores políticos de alto escalão, como chefes dos Poderes e Ministros 

de Estado, mas de todos os agentes públicos (FIGUEIREDO, 2013, p. 897). A improbidade 

passou a ser "tratada como ilícito de responsabilidade e ilícito extrapenal, num movimento 

inovador e desprendido da tradição constitucional" (OSÓRIO, 2018, p. 107). 

Ao contemplar tanto o princípio da moralidade quanto as sanções a serem aplicadas 

àquele que agisse de maneira ímproba, a CRF88 abriu espaço para um controle mais amplo 

sobre os atos dos agentes públicos e "na verdade alarga o controle jurisdicional em áreas de 

difícil acesso, como àquelas tradicionalmente ocupadas pelo desvio de poder, pelo abuso do 

poder e desvio de finalidade." (FIGUEIREDO, 2009, p. 725). 

Para além dos princípios, a CRF88 estabeleceu uma série de regras para a 

Administração (artigos 37 a 41): contratação de servidores, regime remuneratório e 

previdenciário de servidores, contratação de bens e serviços, publicidade estatal, 

responsabilidade dos agentes públicos e do Estado. Certamente não foi apenas uma maneira de 

conferir "ares republicanos" à gestão pública, mas também de reduzir os espaços de 

discricionariedade de quem estivesse no poder (item 2.1, supra).21  

Nesse sentido, a CRF88 deixou as portas abertas para que uma nova lei que 

regulasse a punição dos agentes que atuassem em dissonância aos princípios da administração 

 
20 "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." (BRASIL, CRF88, 1988). 

21 Sobre as reformas administrativas ocorridas nas décadas de 1980 e 1990 com esta conotação, dizem Fernando 
Filgueiras e Ana Luiza Melo de Aranha: "A resposta a este tipo de questionamento, que relaciona o aumento da 
burocracia com a ampliação da corrupção, foi a proposição de um conjunto de reformas administrativas que 
tomassem o parâmetro da eficiência como fundamental à constituição da burocracia. Esta abordagem chama a 
atenção para a necessidade de reformas institucionais, visando à consolidação do mercado e da democracia. Estas 
reformas partem do horizonte de que os interesses devem estar relacionados a regras fixas para a interação do 
público com o privado. As reformas institucionais devem caminhar no sentido de restringir os sistemas de 
incentivo à corrupção, minimizando o papel das burocracias estatais no desenvolvimento (Bardhan, 2006). As 
reformas consolidadas ao longo dos anos 1980 e 1990 partiram da necessidade de diminuir o papel das 
burocracias, porquanto minimizaram os monopólios existentes, restringindo a cobrança de subornos e a presença 
da propina. Do ponto de vista das reformas institucionais para o combate à corrupção, a mudança deve ser 
realizada entre os sistemas de incentivo e a eficiência burocrática (Anechiarico e Jacobs, 1996). Ou seja, as 
reformas institucionais não devem reforçar o poder da burocracia, uma vez que elas resultariam em mais 
discricionariedade e incentivo para o pagamento de propina e suborno, ou seja, em ampliação das práticas de 
corrupção.” (FILGUEIRAS; ARANHA, 2011, p. 355). 
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ou às diversas regras constitucionais. Antes de chegar nela, porém, se faz necessário entender 

como a mesma Constituição tratou do ator que seria chave para o controle da Administração: o 

Ministério Público. 

 

2.2.2. O fortalecimento do Ministério Público nos anos 1980 e 1990 

 

Conforme explicado anteriormente, uma das características mais caras ao ROL é o 

fortalecimento do sistema de justiça como um todo, isto é, não apenas o Poder Judiciário, mas 

todas as instituições que o circundam. Neste sentido, o Ministério Público (MP) – geralmente 

denominado na literatura estrangeira como promotores de justiça – tem lugar proeminente, 

principalmente pelo fato de ser o responsável pelas acusações criminais. Isto porque "a 

acusação tem função significativa porque o promotor é o responsável por representar o interesse 

público nos procedimentos criminais. Como representante deste interesse, a acusação é vital na 

representação das percepções sobre o sistema criminal de um país" (TREBILCOCK; 

DANIELS, 2008, p. 145). 

Porém, para além desta função primária, a instituição é considerada central para a 

efetividade do ROL na medida em que representa um agente de accountability horizontal22 para 

exercer o controle sobre os agentes do Estado. São as chamadas instituições intermediárias, 

sendo que "no Brasil, as mais importantes são o Ministério Público e os Tribunais de Contas, 

instituições que têm alto grau de autonomia em relação à própria organização institucional e à 

interpretação da tarefa de controle. (Speck, 2000, p. 23)". (ARAÚJO; SANCHEZ, 2005, p. 

142). 

Nesse sentido, a CRF88 foi bastante inovadora no tocante ao MP, a ponto de alguns 

autores afirmarem que, do ponto vista institucional, foi a maior inovação da Carta (KERCHE, 

2010, p. 107). Contudo, é notório dentre os estudos sobre a instituição que seu prestígio não 

surgiu em 1988, mas decorreu de um processo gradual anterior23. 

Conquanto várias alterações legislativas que precederam a CRF88 tenham dado 

mais competências e poderes ao MP – por exemplo, a defesa do interesse público no Código de 

Processo Civil de 1973 e as novas atribuições na Lei Orgânica –, o grande marco para entender 

 
22 Sobre o tema, recomendamos O'DONNELL (1998), que define accountability horizontal do seguinte modo: "a 

existência de agências estatais que têm o direito e o poder legal e que estão de fato dispostas e capacitadas para 
realizar ações, que vão desde a supervisão de rotina a sanções legais ou até o impeachment contra ações ou 
emissões de outros agentes ou agências do Estado que possam ser qualificadas como delituosas." (p. 98, tradução 
livre).  

23 A melhor fonte de pesquisa sobre o tema é ARANTES (2002). 



 28 
 

a instituição foi a Lei nº 7.347/1985, conhecida como Lei da Ação Civil Pública (LACP). De 

fato, esta lei foi um avanço ao permitir a defesa de direitos coletivos e difusos (meio-ambiente, 

consumidor, bens e direito de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico24) em 

contraponto ao processo civil baseado em direito individuais que predominava até então 

(ZAVASCKI, 2014, p. 30), possibilitando a discussão de políticas públicas no Judiciário. 

 
A Lei da Ação Civil Pública é curta, relativamente trivial, com aparência de simples 
apanhado de regras de processo civil (quem propõe a ação, o que pode pedir, como é 
a decisão, seus efeitos, e pouco mais. Mas ela mudou o direito e a gestão pública de 
forma impressionante. A partir dela, a Justiça foi sendo intensamente acionada para 
discutir demandas de políticas públicas, para todo tipo de pressão contra órgãos 
públicos ou particulares, para medidas interventivas variadas, indenizações, e assim 
por diante.  
O foro judicial se politizou, a Administração e o Legislativo perderam claramente o 
monopólio do interesse público. Mais um capítulo da instigante judicialização da vida 
(SUNDFELD, 2017, p. 334, grifo nosso).25 

 

Para a defesa destes direitos previstos na LACP, muito embora o rol de legitimados 

à propositura contemple várias instituições e pessoas jurídicas de direito público e privado26, é 

o Ministério Público que recebeu um lugar mais destacado. Algumas disposições legais 

comprovam este fato: ainda que não seja parte promovente, o MP obrigatoriamente participará 

da ação como fiscal da lei (art. 5º, §1º, LACP); poderá assumir a titularidade ativa em 

substituição à associação (art. 5º, § 3º, LACP); é o meio de acesso às denúncias e informações 

prestadas por cidadãos (art. 6º, LACP) e juízes (art. 7º, LACP); o MP é a autoridade competente 

para instaurar inquérito civil ou requisitar informações a fim de apurar suspeitas (art. 8º, LACP); 

e, a instituição deve promover a execução da sentença condenatória se houver inércia da 

associação autora (art. 15, LACP). Assim, como sintetiza Rogério Arantes, 

 
Em termos gerais, portanto, a Lei 7.347/85 significou uma grande vitória do 
Ministério Público, a começar pela denominação ação civil púbica, imprecisa 
tecnicamente, mas que teve a clara intenção de estabelecer um papel 
predominante para o Ministério Público: primeiro, porque invocava o seu 
equivalente no direito penal – a ação penal pública – cujo titular é o Ministério 
Público; segundo, porque restabelecia a linha de continuidade com as leis do início da 
década, que vinham construindo o monopólio do Ministério Público também nas 
ações coletivas (deve-se lembrar que tanto a Lei ambiental 6.938 quanto a Lei 
Complementar 40, ambas de 1981, tinham previsto a ação civil pública para uso 
exclusivo pelo Ministério Público). Embora a lei 7.347/85 viesse abrir a legitimidade 

 
24 Posteriormente, novas matérias foram acrescentadas ao artigo 1º: infração à ordem econômica e urbanística, 

honra e dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ao patrimônio público e social, além da disposição 
genérica "qualquer outro interesse difuso ou coletivo".  

25 No mesmo sentido: MOREIRA et. al. (2016, p. 48 e 50) e KERCHE (2010, p. 110).  
26 Originalmente, eram legitimados o MP, União, Estados, Municípios, autarquias, empresas públicas, fundações, 

sociedades de economia mistas e associações. Hoje, além destes, pode propor ação civil pública a defensoria 
pública. 
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a agentes privados, a permanência da expressão teria efeito simbólico importante 
no sentido de sinalizar a permanência do Ministério Público como ator principal. 
(ARANTES, 2002, p. 66, grifo nosso). 

 

Este crescimento do MP como instituição essencial ao ROL foi consolidado, 

finalmente, na CRF8827. Conforme se lê em seu artigo 127, o MP foi alçado a uma "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.". Mais do 

que isto, a CRF88 situou a instituição em capítulo à parte dos três Poderes – optou pela 

nomenclatura "instituições essenciais à justiça" – assegurando sua independência funcional, e 

seu autogoverno (autonomias funcional, administrativa, financeira e orçamentária), bem como 

as garantias de vitaliciedade, inamovilidade e irredutibilidade de subsídios aos seus membros 

(art. 128, § 5º, CRF88).  

Daí porque alguns afirmam, com razão, que a CRF88 não é exatamente uma 

"romântica Constituição-cidadã", que tem como prioridade a defesa dos direitos dos cidadãos, 

mas sim um marco de um "constitucionalismo chapa branca, destinado a assegurar posições de 

poder a corporações e organismos estatais ou paraestatais" (SUNDFELD, 2017, p. 348). Não 

apenas o Ministério Público: policiais, militares, juízes, professores, servidores públicos civis 

etc. O fortalecimento destas instituições teve o "efeito concreto de limitar as iniciativas 

governamentais e deliberações do Legislativo" (SUNDFELD, 2017, p. 349).  

Assim, não mais subordinado ao Poder Executivo ou a qualquer outro Poder e não 

mais controlado politicamente (KERCHE, 2010, p. 116), o MP passou a ser um fiscalizador da 

atuação dos governantes e demais agentes públicos, já que coube a ele a defesa da ordem 

jurídica, constituindo um verdadeiro "agente político da lei", isto é, "um agente com a 

independência típica dos órgãos judiciais inertes e neutros, porém destinado à ação política de 

defesa de interesses da sociedade, num quadro em que a lei, como o céu, é o limite." 

(ARANTES, 2002, p. 80). Isto, evidentemente, refletiu no significado da ação civil pública 

proposta pela instituição, não mais ligada aos interesses do Poder Executivo e, 

consequentemente, não mais ligada aos políticos (CARVALHO; LEITÃO, 2010, p. 402). 

 
27 Não constitui objetivo deste trabalho demonstrar o processo político que levou o MP a consolidar sua 

importância no texto constitucional. Para tanto, recomenda-se: MAZZILLI (1989), ARANTES (2002) e 
KERCHE (2010). Importante destacar que Rogério Arantes e Fábio Kerche têm interpretações diferentes sobre 
como o MP conquistou este lugar na CRF88. Ponderando os dois posicionamentos e criticando, particularmente, 
a opinião de Arantes, recomenda-se CARVALHO; LEITÃO (2010). Sobre as novas funções institucionais do 
MP: MACEDO JÚNIOR (2010). 
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Posteriormente à CRF88, outras leis acrescentaram competências ao MP28. Porém, 

diante do que foi apresentado nos dois tópicos precedentes – princípios para a atuação da 

Administração na CRF88 e fortalecimento do MP –, somados às concepções e exigências de 

ROL que estavam se proliferando nos países em desenvolvimento, uma lei merece especial 

atenção: a Lei de Improbidade Administrativa, de 1992. 

 

2.2.3. A Lei de Improbidade Administrativa 

 

Conforme foi exposto, a CRF88 deu uma nova conformação à Administração 

Pública, submetendo sua atuação conforme o direito e prevendo, como forma de punição aos 

agentes públicos, diversas sanções de improbidade administrativa. A aplicação e gradação 

dessas penas, como fixou o art. 37, § 4º, CRF88, dependeria de lei. 

Tendo sido eleito por votação direta, em 1989, um presidente que, durante a 

campanha política, teve como temas a "caça aos marajás" e a modernização do país (incluindo 

nisto, a abertura econômica)29, sancionar uma lei para combater atos de corrupção tornou-se 

um objetivo compatível com as promessas eleitorais30. Não deixava de ser uma representação 

dos ideais do ROL para sinalizar a investidores estrangeiros a seriedade de um país 

recentemente democratizado. E foi com esta mensagem que o então Ministro da Justiça da 

época, Jarbas Passarinho, na data de 14 de agosto de 1991, encaminhou ao então Presidente da 

República, Fernando Collor de Mello, um projeto de lei para regulamentar o § 4º, do artigo 37, 

já reproduzido. Na exposição de motivos do Ministro da Justiça se lia: 

 
A medida, a todos os títulos de maior relevância política e administrativa, insere-se 
no marco do processo de modernização do País, que Vossa Excelência vem 
perseguindo com obstinação e sem desfalecimentos, em ordem a resgatar, perante a 
sociedade, os mais gratos compromissos de campanha, que, por decisão majoritária 
do povo brasileiro, transformaram-se em plano de governo. 

 
28 São elas: Lei nº 7.853/1989 (pessoas portadoras de deficiência), Lei nº 7.913/1989 (investidores do mercado de 

valores imobiliários), Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), Lei nº 8.078/1990 (Código de 
Defesa do Consumidor), Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), Lei nº 8.443/1993 (Lei 
Orgânica do TCU), Lei nº 8.625/1993 (Lei Orgânica do MP), Lei nº 8.884/1994 (Lei da Concorrência), dentre 
outras. (ARANTES, 2002, p. 98 – 99). 

29 "Collor elegeu-se prometendo moralizar a administração pública, combatendo os "marajás" e defendendo os 
"descamisados", ou seja, os pobres, inspirando-se numa expressão do líder populista argentino Juan Domingo 
Perón. Mas logo se verificou que o falso "caçador de marajás"(ou seja, de funcionário públicos das estatais que 
ganhavam fortunas...., conforme anunciava em sua campanha política, muito bem cuidada pelo crescente 
marketing político-televisivo) e político "modernizador" (desestatizante na economia e contra as reservas de 
mercado, atuando no gênero "esportivo" e jovem "cabeça", de "Primeiro Mundo"), utilizava-se de práticas 
políticas muito antigas e conhecidas: troca de favores, cobrança de comissões para realizar obras públicas, etc." 
(LOPEZ; MOTA, 2008, p. 918). 

30 Evidentemente, não pode ser desconsiderado o contexto político nacional, que já começava a ficar conturbado 
com denúncias de corrupção envolvendo o tesoureiro da campanha de Fernando Collor, Paulo César Farias. 
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Sabendo Vossa Excelência que uma das maiores mazelas que, infelizmente, ainda 
afligem o País, é a prática desenfreada e impune de atos de corrupção, no trato 
com os dinheiros públicos, e que a sua repressão, para ser legítima, depende de 
procedimento legal adequado – o devido processo legal – impõe-se criar meios 
próprios à consecução daquele objetivo sem, no entanto, suprimir as garantias 
constitucionais pertinentes, caracterizadores do Estado de Direito. (BRASIL, PL 
1446/1991, p. 14 – 15, grifo nosso). 

 

O projeto de lei remetido à Câmara dos Deputados tinha 13 artigos e previa apenas 

a punição pelo enriquecimento ilícito do agente público, caracterizado em nove condutas, mas 

sem excluir "as demais modalidades" (parágrafo único, do art. 2º). Desde já, porém, reservou-

se ao MP a competência para promover o inquérito civil ou determinar a instauração de 

inquérito policial para a apuração do enriquecimento ilícito (art. 11).  

O PL nº 1446/1991, cujo relator foi o Deputado Federal José Dutra, fazia uma 

mescla de legislações em vigor que tratavam direta ou indiretamente do tema de enriquecimento 

ilícito31, mas sem inovar muito na matéria. O projeto foi discutido e algumas emendas foram 

apresentadas e aprovadas, sem que houvesse alterações substanciais.  

Uma vez enviado ao Senado Federal, o PL nº 1446/1991 passou a ter a numeração 

94/1991 e foi substancialmente alterado, uma vez que o Senado apresentou um substitutivo32. 

Em seu parecer inicial, o Relator do PL, Senador Pedro Simon, criticou a tramitação em regime 

de urgência, o que teria impossibilitado discussões e a coleta de sugestões de diversos setores 

da sociedade. Ainda, ressaltou que já tramitava, desde 1989, um projeto de lei no Senado para 

regular o artigo 37, § 4º, da CRF8833.  

No mérito, o Senador criticou desde logo a restrição do significado de improbidade 

aos atos de enriquecimento ilícito feito pelo PL da Câmara. Recuperando o significado do 

vocábulo, segundo Plácido e Silva – geralmente usado nas obras que tratam do tema da 

improbidade administrativa –, os deveres do funcionário público, segundo Marcello Caetano e 

Hely Lopes Meirelles, o Senador afirmou que  

 
31 As legislações correlatas ao PL apresentado foram: Lei nº 8.112/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos 

Federais), Lei nº 5.869/1973 (Código de Processo Civil de 1973) no tocante ao procedimento cautelar de 
sequestro de bens, Lei nº 3.164/1957, que tratava do sequestro de bens de servidores públicos e da obrigatoriedade 
dos servidores em apresentar declaração dos seus bens, Lei nº 3.502/1958 (Lei Bilac Pinto), que cuidava do 
sequestro e perdimento de bens nos casos de enriquecimento ilícito, por influência ou abuso de cargo ou função, 
estipulando as hipóteses de enriquecimento ilícito. 

32 Aventou-se a discussão sobre a constitucionalidade formal da LIA na ADI 2182, considerando que o Senado 
não teria feito alterações no PL da Câmara, mas, na realidade, apresentado um novo projeto de lei. Afastando a 
inconstitucionalidade no trâmite legislativo da LIA, consignou-se na ementa que "iniciado o projeto de lei na 
Câmara de Deputados, cabia a esta o encaminhamento à sanção do Presidente da República depois de examinada 
a emenda apresentada pelo Senado da República. O substitutivo aprovado no Sendo da República, atuando como 
Casa revisora, não caracterizou novo projeto de lei a exigir uma segunda revisão." (BRASIL, STF, ADI 2192, 
Rel. Min. p/ acórdão Cármen Lúcia). 

33 Tratava-se do PLS 285/1989, que tipificava apenas dois atos de improbidade praticados dolosamente. 
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parece-nos evidente que o dever de lealdade para com o Estado não se exaure na mera 
abstenção de locupletar-se ilicitamente às expensas da função pública. Há de se exigir 
do agente maior rigor e lisura no trato dos assuntos que interessam à coletividade 
como um todo do que o simples dever de abstenção de enriquecimento indevido. 
(BRASIL, PL 94/1991, p. 71 -72). 

 

Criticando as meras alterações incrementais do chefe do Executivo com a única 

finalidade de "apresentar uma satisfação ao público que se revolta com a impunidade que grassa 

no País" (BRASIL, PL 94/1991, p. 73), o Senador Pedro Simon, diagnosticou que "conquanto 

a legislação ordinária da época [Lei nº 3502/1958 - Lei Bilac Pinto] estivesse adequada ao então 

vigente comando maior, é forçoso convir a extrema dificuldade de lograr uma condenação 

tendo em vista o volume e a qualidade das provas a serem produzidas" ( BRASIL, PL 94/1991, 

p. 75). Em outras palavras, a lei vigente não era eficiente na punição, pois exigia um ônus 

probatório do acusador. 

Daí porque o Substitutivo se propunha a ampliar as entidades protegidas, a abranger 

terceiros beneficiários, a definir as obrigações dos agentes públicos, a ampliar a quantidade de 

sanções e a ampliar os prazos prescricionais. O Substitutivo, ainda, "tipifica em quatro grupos 

de conduta os atos de improbidade administrativa atribuindo a cada qual definição genérica e 

abrangente" e "investe o Ministério Público de poderes especiais para apurar e processar os 

responsáveis por ato de improbidade" (BRASIL, PL 94/1991, p. 77). 

Após explicar brevemente as quatro modalidades de improbidade administrativa – 

enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, princípios reitores da administração e violação a 

direito ou garantia individual –, o Senador Pedro Simon aposta no sucesso do Substitutivo: 

 
Nas quatro hipóteses contempladas, o substitutivo, ao contrário da proposição 
original, descreve, de forma abrangente, as condutas cuja reprovação deve ser 
expressamente consignada em lei. A nosso ver, a proposição, assim redigida, permite 
uma mais ampla e eficaz repressão às diversas formas e modalidades de conduta 
desonesta. (BRASIL, PL 94/1991, p. 78, grifo nosso).34 

 

O Substitutivo saiu do Senado com 37 artigos. Uma vez na Câmara, o Substitutivo 

passou por algumas mudanças – a mais importante, talvez, foi a supressão de uma das 

modalidades de improbidade previstas –, mas sem alterar substancialmente a essência do texto, 

 
34 Como explica José Guilherme Giacomuzzi sobre a LIA: “O raciocínio é tão simples e linear quanto profundo e 

sutil: precisávamos de uma norma nova (ilícito de improbidade) para ser usada por instituições novas (mormente 
o Ministério Público) em um foro diferente (as instâncias iniciais do Judiciário) para combater velhos problemas 
(corrupção) aplicando sanções duras que dessem resposta à altura das necessidades republicanas (perda da função 
pública, suspensão de direitos políticos e proibição de contratar, além de outras sanções reparatórias e punitivas 
não criminais, mas que já existiam no sistema).” (GIACOMUZZI, 2013, p. 293). 
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sobretudo no tocante aos dispositivos que importam a este trabalho35. Ao final, a Lei de 

Improbidade Administrativa foi sancionada com 25 artigos, ou seja, ainda assim muito maior 

do que prevista inicialmente. Como resume Carlos Ari Sundfeld acerca da maneira como a LIA 

está redigida: 

 
E o que vem depois no texto da Lei da Improbidade? 
Em seu núcleo, ela se limita a enumerar os pecados da improbidade, em três artigos 
muitos longos, cujo texto é menos para especificar e precisar que para apanhar e 
abranger. São como deixas para o improviso, dedo em riste, em cena de acusação, 
cheia de ira santa. Pode-se cometer improbidade por "enriquecimento ilícito", por 
"prejuízo ao Erário" ou por violação dos "princípios da Administração Pública". Os 
preceitos que explicam esses conceitos são, em boa parte, vagos e abertos. 
O texto legal não se preocupa muito com circunstâncias da gestão administrativa, 
com exceções, excludentes ou atenuantes. Só quer incluir o máximo de condutas 
na fórmula "improbidade" (assim, pela extensão ou vagueza dos termos, se o agente 
não cometeu um pecado, há de ter cometido algum outro). Por fim, vem a lista das 
penas: conjunto terrível, sem muita gradação, incluindo perda de bens e da função 
pública, suspensão de direitos políticos, multa, ressarcimento etc. (SUNDFELD, 
2017, p. 330, grifo nosso). 

 

De fato, o objetivo da nova legislação, como atestam as passagens do parecer do 

Senador Pedro Simon, foi ampliar o alcance sancionatório, ainda que para isso fosse necessário 

deixar as disposições vagas e abertas. Ademais, como exposto nos itens precedentes deste 

capítulo, ela foi pensada para refletir as alterações na Administração Pública e o fortalecimento 

do Ministério Público promovidas pela nova Constituição.  

Assim, quanto aos deveres do agente público, a lei repete, no artigo 4º, os mesmos 

princípios dispostos no artigo 37, caput, da CRF88. Ainda, o tipo de improbidade previsto no 

artigo 11 está diretamente relacionado aos princípios da administração pública, como será visto 

no capítulo 3 (supra).  

Claramente se vê neste apelo aos princípios um instrumento bastante útil para o 

controle da Administração, isto é, para a ocupação de espaço da nova instituição projetada pela 

CRF88: o Ministério Público. Afinal, "seria ingênuo ver as indeterminações normativas 

(inclusive as extremas, que chamamos de 'princípios') como imperfeições do sistema. Elas são 

necessárias aos jogos de poder existentes na sociedade." (SUNDFELD, 2017, p. 214). Como 

escreveu André Rosilho ao fazer um diagnóstico das leis da época, como a LIA ou a Lei 

Orgânica do TCU, "esse tipo de técnica legislativa vê a Administração Pública e seus gestores 

com grande desconfiança, defendendo como ideais medidas que importem a máxima ampliação 

de seus riscos" (ROSILHO, 2019, p. 358). 

 
35 Para uma visão geral da tramitação do PL da LIA, conferir MARTINS JÚNIOR (2001, p. 169 – 175). 
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Assim, a Lei de Improbidade Administrativa é a lei do MP por excelência, pois sua 

posição nela é central, conforme se destaca das disposições previstas no capítulo V, que trata 

do procedimento administrativo e do processo judicial. Cabe ao Ministério Público tomar 

medidas cautelares anteriores à ação (o sequestro, previsto no art. 16, ou indisponibilidade de 

bens, prevista no art. 7º), requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento 

administrativo de ofício ou a pedido (art. 22, LIA), propor a ação judicial principal (art. 17, 

LIA) ou, obrigatoriamente, ser fiscal da lei se não for o proponente (art. 17, § 3º, LIA), e 

acompanhar processo administrativo destinado a apurar irregularidades no âmbito do controle 

interno (art. 15, LIA). 

Sobre o lugar do MP na LIA, Rogério Arantes menciona importante ponto, qual 

seja, a possibilidade de qualquer Promotor de Justiça, de qualquer instância, promover 

investigações e ações judiciais contra os ocupantes de cargos públicos de qualquer Poder. 

Confere, assim, independência aos seus membros mesmo em relação ao Procurador Geral de 

Justiça, que pode, em determinados momentos, ter relação muito próxima com os governantes 

no poder (ARANTES, 2002, p. 153). 

Daí porque o mesmo autor destaca que LIA foi bastante inovadora ao permitir um 

terceiro tipo de controle sobre a Administração que independe das contingências políticas – 

como no crime de responsabilidade – e não limitado pelas prerrogativas do cargo – como no 

crime comum (ARANTES et al., 2010, p. 142). Mas, para além disso, ao permitir avaliar a 

qualidade da gestão pública (OSÓRIO, 2007, p. 203), os conflitos políticos foram para a seara 

judicial, ocasionando aquilo que alguns autores chamaram de judicialização da política. 

 
A Lei 8.429/92 é um desses marcos da judicialização da política no Brasil, na 
medida em que ampliou o acesso à justiça para ações contra ocupantes de cargos 
públicos. Para além das definições rigorosas de probidade e moralidade 
administrativas, a inclusão da finalidade dos atos públicos como algo passível de 
fiscalização judicial implicou uma significativa redução da margem de 
discricionariedade da administração pública, ampliando enormemente as 
hipóteses de conflitos políticos desaguarem no Judiciário (ARANTES, 2002, p. 152 
– 153, grifo nosso).  

 

Em suma, na visão desta pesquisa, a LIA não é um produto direto do movimento 

de Rule of Law descrito no item 2.1 (supra), mas, ao menos, reflete boa parte de seus ideais. 

Não apenas porque o Estado, no sentido amplo, definitivamente deveria cumprir e ser 

responsabilizado nos termos do direito, mas também porque a redução da discricionariedade da 

Administração era tida como medida necessária à redução da corrupção e à conquista de uma 
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melhor governança nos países em desenvolvimento. Tudo isto, claro, com a participação central 

de um órgão independente para fiscalizar os atos dos agentes públicos.  

No entanto, se a LIA reflete boa parte dos ideais do ROL, nem por isso ela reflete 

todos. É o que tem sido discutido nos últimos anos e que será exposto nos próximos itens deste 

capítulo. 

    

2.3. Situando o debate atual sobre o controle da Administração Pública: dois contextos 

 

Nos termos do título deste capítulo, a LIA deve ser analisada tanto sob o contexto 

do ROL de ontem – quando nasceu – quando do de hoje, no presente. Sem dúvida, a Lei foi 

marco importante para o combate à corrupção no Brasil, possibilitando a punição de atos que 

promovam o enriquecimento ilícito, danos ao erário e que atentem contra os princípios da 

Administração Pública previstos na CRF88. Não à toa, os casos de improbidade administrativa 

são considerados prioritários no sistema judicial36.  

Em um contexto legislativo maior, a LIA se insere dentre as leis voltadas ao 

controle da Administração Pública, incluindo aquelas voltadas ao aperfeiçoamento de 

instituições que exercem algum tipo de controle37. Conquanto as denúncias de corrupção 

tenham aumentado – o que pode configurar um paradoxo, já que mais leis e o aperfeiçoamento 

de instituições controladoras remetem à ideia de redução da corrupção (FILGUEIRAS; 

ARANHA, 2011, p. 366) – o debate atual no direito público é sobre a intensidade do controle 

exercido sobre os agentes públicos, bem como as implicações deste controle na segurança 

jurídica e previsibilidade.  

De fato, boa parte da literatura do direito administrativo recente diagnosticou tanto 

a falta de prestígio da Administração Pública (e da política, em geral), quanto a proeminência 

das instituições que exercem o controle, como o Judiciário, o Ministério Público e o Tribunal 

de Contas. Verifica-se, segundo Floriano Marques Neto e Juliana Bonacorsi de Palma, um 

discurso de controle (reduzindo a discricionariedade da Administração), uma economia da 

 
36 Trata-se da Meta 4 do CNJ: "Priorizar o julgamento dos processos relativos aos crimes contra a Administração 

Pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais (STJ, Justiça Estadual, Justiça Federal, Justiça 
Eleitoral e Justiça Militar da União e dos Estados)". Disponível em: < https://www.cnj.jus.br/wp-
content/uploads/2020/01/Metas-Nacionais-aprovadas-no-XIII-ENPJ.pdf >. Acesso em: 14 de fevereiro de 2020. 

37 Por exemplo: Leis nº 7.347/1985 (LACP), 8.112/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União), nº 
8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU), nº 8.666/1992 (Lei Geral de Licitações), nº 8.625/1993 (Lei Orgânica do 
MP), nº 9.784/1999 (Processo Administrativo na Administração Federal), nº 10.028/2000 (Crimes contra as 
finanças públicas), nº 10.683/2003 (Controladoria Geral da União), nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção). Para 
uma análise tanto da história do sistema de controle da corrupção no Brasil, quanto do seu funcionamento 
(monitoramento, investigação, responsabilização e sanção) recomenda-se MACHADO; PASCHOAL (2016). 
Para uma análise geral do controle da administração pública, sugere-se MEDAUAR (2012). 
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confiança (as instituições de controle passam a assumir competências do administrador), mas 

ao mesmo tempo uma ausência de um projeto de controle (permitindo aos agentes controladores 

atuação voluntarista e individualista, sem que exista articulação entre eles, mas sim uma 

competição institucional ou uma sobreposição de competências) (MARQUES NETO; 

PALMA, 2017, p. 23)38.  

A questão da sobreposição de competência entre instituições de controle tem 

explicações e efeitos políticos e jurídicos. Alguns atribuem a este fenômeno o nome de 

"pluralismo estatal", isto é, são atores estatais "que agem em função de interesses próprios, de 

afirmação institucional, e se lançam à conquista de funções e prerrogativas no espaço legal e 

político da democracia" (ARANTES; MOREIRA, 2019, p. 98). A consequência desta disputa 

de competências e prerrogativas é a ausência de uma "rede de accountability", planejada e 

organizada, destinada ao aperfeiçoamento da democracia (ARANTES; MOREIRA, 2019, p. 

98).  

Como explicam outros autores, partindo da ideia de "ecologia processual" existente 

entre TCU, MP, PF e CGU, mas chegando à mesma conclusão, a CRF88 promoveu mudanças 

organizacionais internas destas instituições, tendo como fator exógeno as denúncias de 

corrupção. As alterações, contudo, foram incrementais, sem "desenvolvimentos sistêmicos 

mais amplos, que digam respeito ao processo de interação, interdependência e 

complementariedade que cada instituição guarda com as demais instituições" (ARANHA; 

FILGUEIRAS, 2016, p. 21). O resultado disso é uma ecologia processual que incentiva a 

competição entre estas instituições de accountability horizontal, não a cooperação. Novamente, 

a questão de voluntarismo e de busca dos próprios interesses é diagnosticada: 

 
O processo de interação é marcado pela interdependência das instituições de 
accountability no Brasil, já que as regras são sobrepostas e complementares. No 
entanto, do aumento da interação entre as instituições do sistema de accountability, 
não decorreu um processo cooperativo ou coordenado de ação conjunta, uma vez 
que as organizações lutam racionalmente por reconhecimento da opinião pública 
e têm interesses políticos bastante sólidos. Nesse sentido, a informação que as 
instituições de accountability passaram a reter serve a elas como recurso estratégico 

 
38 Os mesmos autores identificam sete impasses do controle da Administração Pública. Dentre estes impasses, 

identificaram quatro truísmos doutrinários que moldaram a teoria do direito administrativo e embasam a cultura 
do controle. São eles: "1. Quanto maior a margem de liberdade conferida aos gestores públicos para atuar 
(discricionariedade), maior o risco de corrupção; 2. Quanto maior a incidência de controles, maior a certeza de 
que a Administração atue dentro dos quadrantes da legalidade; 3. Instituições de controle fortes, dotadas de 
irrestrita independência funcional e avantajados recursos, barram a corrupção; 4. A corrupção na máquina pública 
é contida por meio de punições exemplares: é o efeito simbólico de sanções pesadas que constrange novas 
práticas delitivas e infracionais públicas." (MARQUES NETO; PALMA, 2017, p. 30). 
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para assegurar a concretização de seus interesses e na luta pela opinião pública. 
(FILGUEIRAS; ARANTES, 2016, p. 21, grifo nosso).39 

 

Especificamente no caso do MP – poderia ser a Polícia Federal ou a Defensoria 

Pública –, leis como a LACP ou a LIA partem de uma ideia jurídica de hipossuficiência da 

sociedade e se utilizam de uma "linguagem dos direitos" – fiscalizar os governantes e defender 

direitos sociais – para obter mais projeção dentro do Estado (ARANTES; MOREIRA, 2019, p. 

103 – 104).  

De fato, esta leitura foge ao romantismo constitucional, como dito anteriormente 

(item 2.2.2, supra). Os efeitos adversos deste pluralismo estatal ou multiplicidade de órgãos de 

controle não organizados ou planejados são de diversas ordens. 

O primeiro é que, ao invés disto fortalecer a sociedade ou aumentar a 

responsividade democrática, na verdade, tem-se um "governo dos homens de lei" tornando "o 

Estado mais plural, do ponto de vista dos órgãos e corporações que habitam seu interior e 

competem por recursos, funções, prerrogativas e vencimentos" (ARANTES; MOREIRA, 2019, 

p. 129).  

Outro efeito adverso é a ineficiente alocação de recursos, competição destrutiva ou 

não cooperativa entre indivíduos de instituições diferentes, corrupção no próprio sistema de 

controle, violação a princípios fundamentais de ROL nos processos administrativos mais 

informais (CARSON; PRADO, 2016, p. 63).40 

O terceiro efeito desta multiplicidade de controles aconteceria sobre o 

comportamento do agente controlado. Controle em excesso pode estimular comportamentos 

conservadores e avessos aos riscos: "gestores resguardam-se contra punições, mas não 

formulam respostas que poderiam qualificar as políticas públicas de que são encarregados" 

(SCHAPIRO, 2016, p. 327). Em outras palavras, este controle excessivo "conduz a aculturar o 

agente público a satisfazer-se com o atingimento de padrões formais" (GUIMARÃES, 2018, p. 

393) em detrimento de uma atuação mais proativa e inovadora.41  

 
39 Como explicam Maíra Rocha Machado e Bruno Paschoal, a interação entre as instituições pode se dar de 5 

maneiras: "1) podem ignorar as ações e processos decisórios de outras instituições (...); 2) atuar de modo 
independente e competir (...); 3) atuar de modo independente, mas reconhecer interferência indireta (...); 4) atuar 
de modo independente e coordenar suas ações ou 5) efetivamente trabalhar juntas." (MACHADO; PASCHOAL, 
2016, p. 29).  

40 No mesmo sentido, mas especificamente quanto à ineficiência no uso de provas judiciais, verificar MACHADO 
(2015). 

41 Conforme estudo coordenado por Maria Rita Garcia Loureiro no qual foi utilizado o método de entrevistas com 
controladores e controlados, falta diálogo nesta relação. Ao comentar sobre a "cultura de corregedoria" que ainda 
predomina nas auditorias – como aquelas feitas por cortes de contas –, isto é, apegada a avaliações formais ou 
somente de legalidade, o estudo informa que "os entrevistados nos ministérios relatam, ainda, que muitos gestores 
e tomadores de despesas vêm evitando assinar projetos ou autorizar gastos temendo a ação dos órgãos de controle, 
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De certo modo, a redução da discricionariedade do administrador foi tida como 

medida pertinente à redução da corrupção e melhora da governança no final dos anos 1980 e 

começo dos anos 1990 (item 2.1, supra). Hoje, porém, alguns entendem que esta concepção foi 

levada a uma visão maximalista e formalista do controle, incluindo nisto, a construção de 

standards – parâmetros vinculantes – de controle, o que conduz a uma paralisia decisória 

(GUIMARÃES, 2018, p. 396) ou a um elitismo tecnocrático, isto é, "a busca obstinada por 

soluções eficientes pode enveredar para uma crença tecnocrática de que as opções de política 

não decorrem de preferências distintas, mas apenas de opções estabelecidas entre técnicas mais 

ou menos acertadas." (SCHAPIRO, 2016, p. 331). 

Pode-se dizer que um quarto efeito adverso deste controle descoordenado e não 

cooperativo está no plano judicial, sobretudo no tocante à proibição constitucional do ne bis in 

idem. Vários órgãos de controle, tanto no plano interno quanto no plano externo, podem 

responsabilizar – acusando e/ou julgando – e aplicar sanções – em alguns casos, os mesmos 

tipos – pelo mesmo fato aos mesmos agentes, sobretudo nos casos de corrupção, em que mais 

de uma lei pode incidir (MACHADO; PASCHOAL, 2016, p. 24 – 28). O tema será 

desenvolvido no item 5.3.4 (infra). 

No entanto, no que este contexto de multiplicidade de controle – ou descontrole do 

controle – se relaciona com o tema proposto no trabalho?  

Ora, a aplicação da Lei de Improbidade Administrativa, com a participação do 

Judiciário e do Ministério Público – com auxílio do Tribunal de Contas, tema a ser tratado no 

item 5.1.4, infra – é certamente uma das frentes de controle repressivo da Administração 

Pública e, sobretudo, dos gestores públicos – como ficará claro no item 5.1.2, infra. 

No plano judicial, após a constitucionalização do direito administrativo, conforme 

explicado no item anterior, as possibilidades de análise do ato administrativo aumentaram 

substancialmente, contribuindo para o aumento do seu controle. 

 
Num contexto de uma Constituição ambiciosa, prolixa e principiológica como a de 
1988, no entanto, ela terminou por gerar um impacto significativo no controle judicial 
da Administração Pública. Em especial porque a ideia de constitucionalização do 
direito administrativo permite o avanço final sobre a última fronteira do controle 
judicial, relativa ao próprio objeto do ato administrativo. Ela produz uma redução do 
espaço de liberdade da Administração (redução do mérito), na medida em que afasta 

 
o que acarreta prejuízos ao andamento das políticas públicas. Alegam que existem situações em que auditores 
priorizam uma visão meramente legalista e apontam erros de formalidades que não têm nenhum efeito sobre o 
uso eficiente dos recursos públicos." (LOUREIRO, 2010, p. 70). 
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algumas soluções abstratamente permitidas pelo enunciado normativo mas colidentes 
com determinados princípios constitucionais. (JORDÃO, 2018, p. 355)42 

  

A LIA, nesse sentido, se insere dentre aquelas que alteraram o entendimento sobre 

a construção do interesse público e que têm transformado o direito administrativo em um direito 

"mais que administrativo", atribuindo ao Judiciário e ao Ministério Público a iniciativa de, em 

substituição aos administradores, construir o interesse público. Para tanto, ao mesmo tempo em 

que tais autoridades são fortalecidas, as leis parecem enfraquecer as autoridades administrativas 

(SUNDFELD, 2017, p. 318). 

E, particularmente em relação à LIA, considerando sua estrutura aberta e 

principiológica, diagnosticou-se um problema de ônus argumentativo dos julgadores, que tiram 

conclusões bem concretas a partir de fórmulas abstratas (SUNDFELD, 2017, p. 225)43. 

Esta é a primeira parte do atual contexto no qual a LIA se insere.  

Há a segunda parte do contexto atual, que, pode-se dizer, é uma reação à primeira 

parte. O marco divisor é a Lei nº 13.655/2018, sancionada em abril de 2018, que introduziu dez 

novos dispositivos a uma antiga lei: a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro 

(LINDB). 

Contudo, ela não surgiu de uma hora para outra. Sua gestação começou em 2013, 

quando os Professores Carlos Ari Sundfeld e Floriano de Azevedo Marques Neto propuseram 

alterações legais que pudessem aumentar a segurança jurídica no direito público. Vários eram 

os motivos arrolados, dentre eles a percepção de que as normas eram demasiadamente 

indeterminadas e careciam de contornos certos, "com uma tendência à superficialidade na 

formação do juízo sobre complexas questões jurídico-públicas" (SUNDFELD; MARQUES 

NETO, 2013, p. 278). 

Uma vez transformado em projeto de lei, tendo como autor o Senador Antonio 

Anastasia, reforçou-se o diagnóstico de que os órgãos de controle estavam participando cada 

vez mais ativamente da construção do Direito Público, pois "passaram a estabelecer deveres, 

padrões de comportamento e comandos concretos de conduta às entidades estatais, aos gestores 

públicos e aos particulares que se relacionam mais estreitamente com eles." (SUNDFELD; 

 
42 Para o autor, porém, que divide o controle judicial sobre a Administração em 3 momentos (passado, presente e 

futuro), este período pós CRF88 (presente), não é caracterizado por um movimento unidirecional, uma vez que 
tanto o controlado quanto o controlador se utilizam de princípios para agir. Segundo Eduardo Jordão, "a 
consequência realmente definitiva e relevante é a de que se produz um significativo comprometimento da 
previsibilidade e da segurança jurídica." (JORDÃO, 2018, p. 355). 

43 É a conclusão de André Rosilho em relação às competências do TCU, isto é, "a zona cinzenta criada por lei com 
essas características abriria espaço para que os órgãos de controle pudessem ler as normas (propositadamente 
maleáveis e fluidas) pelo viés de sua preferência, propugnando, por meio da prática, pela ampliação contínua de 
sua própria esfera de influência e de poder." (ROSILHO, 2019, p. 358). 
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JURKSAITIS, 2016, p. 22). Daí porque o projeto de lei pretendia aperfeiçoar o papel ativo 

destes órgãos.  

Em um dos textos mais elucidativos sobre o contexto que explicava a razão do 

projeto de lei, Juliana Palma aponta, primeiramente, que ele era produto de diversos trabalhos 

empíricos, ou seja, não tinha uma explicação simplista, como afirmavam seus críticos, de que 

"o PL esconde um projeto de enfraquecimento das instituições controladoras." (PALMA, 2018, 

p. 2).  

Para ela, o projeto de lei identificava três impasses vividos pela Administração 

Pública: (i) principiologia na estrutura do controle, pois, "não raro, controladores reputam a 

decisão administrativa válida ou inválida com base em princípios ou conceitos jurídicos 

indeterminados" (PALMA, 2018, p. 4), a exemplo do artigo 11, da LIA; (ii) a motivação das 

decisões não consideram as consequências práticas que a decisão poderia ocasionar, uma vez 

que "não considera os impactos da decisão específica, ou do conjunto decisório, sobre a gestão 

pública em termos de custos, tempo, legitimidade, eficácia da política pública e isonomia 

perante os demais cidadãos" (PALMA, 2018, p. 4); (iii) as decisões administrativas sujeitam-

se a "amplíssimo controle – sem claras balizas sobre o cabimento e a intensidade do controle 

(...)" (PALMA, 2018, p. 4). 

E como resolver estes impasses? Juliana Palma resumiu o PL em quatro principais 

pontos que conferiam identidade a ele. O primeiro seria compreender a Administração como 

intérprete da lei, sendo que deveria conferir-se a isto o devido peso. Para tanto, diversos ônus 

deveriam ser atribuídos às decisões que usassem valores jurídicos abstratos, invalidassem a 

ação administrativa ou decidissem sobre a regularidade de vários atos – em sentido amplo – da 

Administração. O segundo seria a preocupação do PL com os gestores honestos, pois a atual 

legislação de controle apenas previa diversos tipos de sanções sem se preocupar em diferenciar 

os diversos comportamentos e objetivos dos gestores, tratando-os igualmente. Em 

consequência, bons gestores não teriam a tranquilidade para inovar na gestão pública. O terceiro 

objetivo do PL seria dar mais segurança às decisões administrativas, estabelecendo 

preocupação com marcos temporais e regimes de transição. E, finalmente, a quarta preocupação 

do PL era com a melhora da qualidade das decisões públicas. 

Sendo assim, o PL tinha por objetivo ser "uma meta-norma nas relações com o 

Poder Público, de modo que particulares possam fazer os seus planos e, por sua vez, também o 

Direito desenhe planos de articulação institucional para o alcance de finalidades públicas" 

(PALMA, 2018, p. 21). Segundo ela, se os atores institucionais passam a ocupar papéis 

diferentes daqueles previstos pelo Legislador, tem-se uma subversão do sistema: 
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A insegurança jurídica está exatamente nesta subversão: quando o espaço da 
Administração conferido por lei não é respeitado, há incerteza: (i) sobre quem vai 
decidir; (ii) sobre as regras com que irá se decidir; (iii) sobre o que irá decidir; (iv) 
sobre o tempo em que a decisão irá perdurar; e (v) sobre a ordem de impacto da 
decisão. Tudo isso torna o sistema imprevisível, instável, incalculável e de 
consequências incertas. Porém, a pior consequência é a impossibilidade de se fazer 
planos de articulação institucional – qualquer tentativa legal de se estabelecer o espaço 
do administrador será, ao final do dia, frustrada. (PALMA, 2018, p. 22 – 23, grifo 
nosso). 

 

O que parece mais relevante neste debate sobre segurança jurídica, sendo os 

acréscimos à LINDB sintomáticos disto, é que a discussão remete ao que se discutia no final 

dos anos 1980 e começo dos anos 1990 com o movimento de Rule of Law. Ainda que por uma 

perspectiva institucional/instrumental, retomando a nomenclatura de Alvaro Santos (item 2.1, 

supra), o direito tem a importante função de deixar claro às pessoas como elas devem agir e, 

em caso de praticarem algo contrário ao direito, como serão responsabilizadas e sancionadas. 

Em outras palavras, o direito deve ser previsível44.  

Nesse sentido, a partir do momento em que o agente público passa a não ter mais 

certeza de que como deve agir – seja porque as condutas proibidas são vagas, seja porque ele 

só se sente seguro para atuar após orientação do controlador – ou de como pode ser 

responsabilizado – seja porque pode responder perante várias instituições de controle, seja 

porque as sanções as quais ele está sujeito não tem contornos claros –, pode existir um problema 

de Rule of Law.  

Em suma, se a Lei de Improbidade Administrativa surgiu como um instrumento 

necessário de ROL no combate à corrupção, hoje ela está imersa em uma outra discussão de 

 
44 Toma-se neste trabalho o conceito de segurança jurídica construído por Rafael Valim, para quem: "É comum 

dividir-se o princípio da segurança jurídica em dois aspectos, não obstante, também com frequência, não se leve 
consequentemente tal distinção. Segundo nos parece, a classificação que expõe com maior clareza e abrangência 
este princípio leva em conta os dois núcleos conceituais por ele agasalhados, quais sejam: a certeza e a 
estabilidade. O aspecto da certeza reflete uma ideia comezinha e ínsita à fenomenologia do Direito. Os comandos 
jurídicos, como se sabe, mercê de sua abstração, estabelecem, para o futuro, a ligação de dados fatos a certas 
consequências jurídicas. Ampliativas ou restritivas, tais consequências orientam o agir de todos os destinatários 
das normas jurídicas, sejam os indivíduos em sua intersubjetividade, sejam em contato com a Administração 
Pública. Contudo, tal previsibilidade pressupõe, antes de tudo, a cognoscibilidade, dentro de padrões de 
razoabilidade, do conteúdo do comando jurídico. Em outras palavras, é imperioso que o indivíduo saiba, dentro 
de critérios objetivos e de antemão, as normas jurídicas que incidirão sobre o seu comportamento e sobre o 
comportamento dos demais, sem o quê não é dado exigir os respectivos comportamentos. A certeza encarna, 
portanto, a noção de que o indivíduo deve estar seguro não só quanto à norma aplicável, mas também quanto 
ao sentido deôntico que encerra essa mesma norma. Isso implica aspectos técnico-formais de produção das 
normas jurídicas que podem ser reconduzidos à certeza da vigência, da projeção temporal e do conteúdo das 
normas jurídicas." (VALIM, 2013, p. 75, grifo original). Para uma visão abrangente da segurança jurídica, ainda 
que com ênfase para o direito tributário, conferir ÁVILA (2016). Para este autor, a certeza sobre o conteúdo da 
norma consistiria no conteúdo estático da segurança jurídica, ao passo que a estabilidade seria o conteúdo 
dinâmico do princípio. 
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ROL, isto é, acerca da previsibilidade de suas normas e da segurança jurídica na sua aplicação. 

Neste sentido, as alterações promovidas na LINDB, desde logo, parecem tem direta relação 

com a LIA. É com base neste diagnóstico contextual que o resto da pesquisa irá se desenvolver.    
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3. UM OLHAR CÉTICO SOBRE A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

 

O capítulo anterior teve por objetivo contextualizar a Lei de Improbidade 

Administrativa tanto no passado quanto no presente. A partir do movimento de Rule of Law, 

entende-se que LIA foi – e ainda é – um marco importante para o combate não somente à 

corrupção, mas ao uso ineficiente dos recursos públicos. Por outro lado, este reconhecimento 

não ficou imune às críticas, sobretudo quando se pensa no tema da segurança jurídica.  

Este capítulo se propõe a expor alguns dos motivos que explicam essas críticas, 

tendo como centro de estudo os artigos 4º, 11 e 12, da LIA. E, ao mesmo tempo, tem por 

objetivo introduzir o leitor às discussões teóricas sobre improbidade administrativa, de modo a 

inseri-lo no tema caso não esteja familiarizado com ele. Essa inserção, porém, busca não 

percorrer o caminho usual, em que se faz uma revisão bibliográfica dos "principais" autores e, 

ao final, adota-se a "teoria mais adequada" ou "uma nova teoria".  

Não que uma forma de revisão não seja feita45. Porém, depois de muito ler e refletir 

e, mais importante, depois de ter feito a pesquisa empírica – este capítulo foi o último escrito 

no trabalho –, a sensação que se teve não foi de conforto.  

Pelo contrário, predominou o desconforto, a desconfiança. Um ceticismo.  

Daí o título deste capítulo, inspirado em título de obra de Carlos Ari Sundfeld – 

Direito Administrativo para Céticos –, para quem "os céticos preferem olhar enviesado para as 

coisas. Não para se irritar com elas: para testá-las. São iconoclastas, brincam com as 

convenções, inventam. Eles não receiam a realidade" (SUNDFELD, 2017, p. 19). Isto importa 

em construir o conhecimento em "bases não platônicas", pois "o irrealismo, a idealização e a 

ingenuidade são armadilhas de que os administrativistas precisam fugir" (SUNDFELD, 2017, 

p. 19). 

Em texto voltado a criticar a doutrina antiliberal e estatista no Direito 

Administrativo, Carlos Ari Sundfeld inicia advertindo que "dois juristas, olhando para normas 

e problemas pelos óculos de modelos diferentes, dificilmente verão as mesmas soluções" 

(SUNDFELD, 2017, p. 121). Daí porque, embora os pensadores do Direito Administrativo 

 
45 Desde já é importante a ressalva: tendo a LIA quase três décadas de vigência, muito material foi produzido sobre 

ela. Livros, artigos em revistas, capítulos de livros, coletâneas, monografias, dissertações e teses. Não houve 
condições – nem de acesso, nem de tempo – da pesquisa abranger todo o material produzido ao longo dos anos. 
O trabalho não pretendeu ser enciclopédico. Portanto, a metodologia, sobretudo neste capítulo, foi usar em 
especial os livros que trataram especificamente sobre o tema da improbidade administrativa, excluindo-se, 
portanto, os manuais genéricos de Direito Administrativo. Nem todos os livros foram obtidos, seja em bibliotecas 
para empréstimo, seja em livrarias ou sebos para aquisição. Em momentos pontuais, foram usados artigos de 
revistas e capítulos de livros, geralmente destinados a tratar de aspectos específicos da LIA, como um texto sobre 
uma sanção, um princípio específico, uma conduta determinada, entre outros exemplos. 
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possam concordar sobre os "elementos" que compõem essa área, se partirem de modelos 

abstratos diferentes (idealizações do Direito Administrativo), cada um terá um arranjo diferente 

dos elementos, "de modo que haverá tantos 'direitos administrativos' quantas forem as visões 

sobre o conjunto das normas aplicáveis à Administração" (SUNDFELD, 2017, p. 122). E, 

continua o mesmo autor: 

 
É natural que, a despeito das normas, os intelectuais e os práticos do direito 
administrativo tenham suas convicções sobre como o Estado deve funcionar, as 
autoridades agir, os particulares se comportar etc. Essas convicções influem na 
leitura, descrição e aplicação das normas e produzem variantes do direito 
administrativo, transmitidas nos livros e documentos profissionais. 
No extremo, o Direito que se impõe pelas mãos do especialista pode vir menos de 
normas positivas que dos modelos ideais usados para lê-las. Nesse sentido, o 
direito administrativo é a ideia que se faz dele. (SUNDFELD, 2017, p. 122, grifo 
nosso). 

 

Em seguida, Sundfeld alerta para uma ideia abstrata que ainda é vigente no Direito 

Administrativo, equiparado a um dogma: "o da unidade e coerência interna do direito 

administrativo" (SUNDFELD, 2017, p. 124), ou seja, de que:  

 
Para influentes administrativistas brasileiros o direito administrativo não seria simples 
conjunto de normas agrupado a partir de algum critério pertinente. Ele seria bem mais: 
um 'conjunto sistematizado de princípios e regras', dotados de 'relação lógica de 
coerência e unidade', de 'unidade sistemática', formando, assim, o 'regime jurídico-
administrativo'. 
Para esses administrativistas trata-se de um dogma, que não é questionado nem 
testado, apenas demonstrado pela enunciação de características e princípios 
supostamente capazes de confirmá-lo. (SUNDFELD, 2017, p. 125, grifo nosso). 

 

Neste trecho, o autor já ensaia uma crítica que foi aprofundada em outro texto que 

critica a doutrina dos princípios (hiperprincípios), os quais são fundamentais para defender a 

ideia de sistema – a harmonia e a unidade – do Direito Administrativo. São quase provérbios. 

No entanto, esses princípios abstratos logo se tornam prescritivos – pois prescrevem condutas 

– e se prestam a influenciar o julgador na tomada de decisões (SUNDFELD, 2017, p. 179). 

Será que isso tem acontecido na produção teórica no tema da improbidade 

administrativa? A LIA repete os princípios da CRF88 e, indo além, considera a violação deles 

um ato de improbidade administrativa. Será que existe uma teoria capaz de explicar uma lei tão 

aberta quanto a LIA? Será que é possível pensar nela como um sistema coordenado por 

princípios? E, ainda que possível, será que ela conseguiria incrementar as decisões judiciais? 
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É com estas perguntas – um tanto céticas – em mente que este capítulo apresentará 

o que os teóricos têm escrito sobre o conceito de improbidade administrativa, o significado do 

artigo 11 e os contornos das sanções e seus parâmetros de aplicação dispostos no artigo 12.   

 
3.1. O artigo 11, da LIA: entre o entusiasmo e a cautela 

 

A LIA é constituída por 25 artigos, os quais estão distribuídos em 8 capítulos46. 

Como anotado no item 2.2.3 (supra), não obstante pareça curta, sua abrangência é ampla, tanto 

quanto as entidades que podem ser prejudicadas pelo ato ímprobo (artigo 1º), quanto pelas 

pessoas que podem praticar o ato ímprobo, isto é, os agentes públicos e terceiros que concorram 

(art. 2º e 3º, LIA). Naquilo que se denomina "núcleo da lei", quatro tipos de atos de improbidade 

são previstos – enriquecimento ilícito (art. 9º), prejuízo ao erário (art. 10), concessão ou 

aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário (art. 10-A)47 e, finalmente, atos que 

atentam contra os princípios da Administração Pública (art. 11)48 –, totalizando, atualmente, 44 

incisos com condutas em espécie.  

Quanto a esta estrutura formal, parece não haver discordância. Para além disso, 

contudo, não existe mais consenso. Este diagnóstico se dá principalmente em relação: (i) ao 

conceito de improbidade administrativa, aos princípios da Administração Pública (art. 11) e aos 

deveres do agente público (art. 11); (ii) ao elemento doloso da improbidade. Através destes dois 

pontos, que se entrelaçam, discute-se a própria constitucionalidade dos dispositivos da lei. 

 

3.1.1. O significado, os princípios e os deveres 

 

Considerando que nem a CRF88, nem a LIA, definiram em nenhum momento o 

significado de improbidade administrativa, os autores que se dedicam a estudar o tema 

trabalham para encontrar um conceito que busque sintetizar sua essência. Há vários caminhos 

para tentar alcançar este objetivo. Desde já, uma advertência é importante: nem sempre os 

pontos de partida são os mesmos; tampouco são os pontos de chegada. Há caminhos que só tem 

 
46 São os seguintes: (I) Das disposições gerais; (II) Dos atos de Improbidade Administrativa; (III) Das penas; (IV) 

Da declaração de bens; (V) Do procedimento administrativo e do processo judicial; (VI) Das disposições penais; 
(VII) Da prescrição; (VIII) Das disposições finais. 

47 Não previsto originalmente na LIA, o art. 10-A foi acrescentado pela Lei Complementar nº 157/2016. 
48 "Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública 

qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às 
instituições, e notadamente:" (BRASIL, LIA, 1992). 
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a ida, sem fazer a volta. Alguns partem e retornam, mas não ao mesmo lugar, de modo que a 

premissa não corresponde ao resultado. Há alguns poucos em circuito fechado, coerentes.   

O caminho mais fácil é fazer como alguns livros que, já nas páginas iniciais, são 

confiantes o bastante para definir improbidade administrativa como "o ato de improbidade 

retrata a noção de desonestidade, de má-fé e ilegalidade que importa no auferimento de 

vantagem ilícita ou que resulta em prejuízo ao erário ou que atenta contra os princípios 

norteadores da administração pública" (BEZERRA FILHO, 2014, p. 17).  

Outras obras seguem o mesmo caminho, mas com outros resultados. Assim, 

afirmam que "a improbidade administrativa constitui uma violação ao princípio constitucional 

da moralidade, princípio basilar da Administração Pública, estabelecido no caput do art. 37 da 

CF." (GAJARDONI et al., 2014, p. 40). Ou, então, que improbidade é "o ato ilícito, praticado 

por agente público ou terceiro, geralmente de forma dolosa, contra as entidades públicas ou 

privadas, gestoras de recursos públicos, capaz de acarretar enriquecimento ilícito, lesão ao 

erário ou violação aos princípios que regem a Administração Pública." (NEVES; OLIVEIRA, 

2019, p. 9).  Uma quarta definição, por fim, afirma que os "atos de improbidade implicam a 

violação de um dever moral e também a violação de um dever legal", complementando que o 

ato se dá "de maneira desonesta, com má-fé, deslealdade, corrupção, perversão e, ao mesmo 

tempo, violam um dever imposto pelo ordenamento jurídico, por meio de seus princípios e leis" 

(FIGUEIREDO, 2010, p. 45). 

A partir desses quatro exemplos, já se percebe o quanto a definição de improbidade 

administrativa é controversa. A primeira usa os termos desonestidade, má-fé e ilegalidade; a 

segunda cita a moralidade; a terceira, prefere dizer "geralmente o dolo", deixando o leitor, no 

mínimo, desconfiado do "geralmente", além de curioso em saber o que seria "às vezes"; a 

quarta, une o legal ao moral, adicionando a corrupção e a perversão, dando ao conceito um 

toque psicanalítico. Portanto, este, talvez, seja um caminho arriscado. 

Cientes disso, outros autores, mais cautelosos, não arriscam dar um conceito de 

maneira tão direta, diagramado em caixa alta, negrito ou dentro de quadros esquemáticos. 

Fazem-no de modo mais sutil, ao longo do livro, após discorrerem sobre a corrupção, a gestão 

pública, a sociologia política. Buscam uma teoria para justificar o conceito. Buscam um outro 

caminho.  

Um deles, bastante corrente na doutrina, é entender que embora os quatro grandes 

tipos de improbidade tenham sido estruturados das condutas mais graves para as menos graves 

– ao menos, é o que se conclui da leitura das sanções previstas para cada um nos incisos do 
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artigo 12 – a leitura deles deve ser feita no caminho inverso, isto é, do artigo 11 para o artigo 

9º.  

Nesse caminho, o tipo de violação aos princípios seria "o ponto de partida 

exegético, porque não se preocupa apenas com um dos aspectos ou efeitos da improbidade, mas 

com a improbidade administrativa em si mesma" (FAZZIO JUNIOR, 2016, p. 136). Ou seja, 

"ao analisarmos os requisitos gerais do caput do art. 11, examinamos, simultaneamente, os 

requisitos necessários ao restante dos dispositivos, em consonância com os critérios superiores 

já enunciados" (OSÓRIO, 2018, p. 284)49. Isto porque o artigo 9º e 10 teriam previsto resultados 

ao ato de improbidade previsto no artigo 11: o primeiro, o enriquecimento ilícito, o segundo, o 

dano ao erário. 

Contudo, já nesse primeiro momento, aparece um obstáculo. O artigo 11 dispõe que 

"constitui ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública qualquer 

ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às 

instituições". Ele, portanto, não diz que "constitui ato de improbidade aquele que atenta contra 

os princípios da administração pública". Pela interpretação literal, este tipo do artigo 11 é 

apenas mais um tipo de improbidade ao lado dos outros dois. Se no artigo 9º o resultado é o 

enriquecimento e no artigo 10 o dano ao erário, aqui o resultado seria a violação aos deveres. 

Para contornar este obstáculo linguístico, é comum a construção de teorias gerais 

sobre a improbidade administrativa. A partir daqui, abrem-se vários caminhos e, 

consequentemente, as divergências se aprofundam.  

Um dos caminhos é, imediatamente, conceituar esses quatro deveres, buscando 

delimitações. Nem sempre as explicações coincidem50, mas os deveres previstos são aceitos 

com naturalidade, sem maiores considerações. Outros, porém, os hierarquizam, afirmando que 

"a doutrina aponta que o dever de lealdade como a matriz de todos os demais deveres dos 

agentes públicos, 'sendo mesmo redundantes e ociosas quaisquer outras especificações'." 

(FERRARESI, 2011, p. 117). A doutrina referida na citação era a de Hely Lopes Meirelles. 

 
49 No mesmo sentido: GARCIA; ALVES (2017, p. 420), SIMÃO (2017, p. 131). 
50 A título de exemplo: "Honestidade, no âmbito da Administração Pública associa-se à idéia de decência, 

honradez, retidão, respeitabilidade, seriedade e decoro do agente público no exercício das funções 
administrativas; imparcialidade, por sua vez, nos remete à ideia de equanimidade, de neutralidade, de isenção e 
de justiça com que deve o agente público conduzir-se no exercício das funções públicas; legalidade, conforme já 
antes examinamos, diz respeito à exigência de que os agentes públicos hajam somente em estrita obediência aos 
enunciados e norma jurídicas criados por lei ou por veículos introdutores de normas jurídicas que tenham a 
aptidão, jurídica, de obrigar, permitir ou proibir a prática das condutas por eles previamente especificados; e 
finalmente, lealdade, nos remete à ideia de um agir reto, sincero e franco com que o agente público deverá 
conduzir-se, o que, no conjunto, nos remete à conduta proba." (PESTANA, 2018, p. 127). 
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A hierarquização, evidentemente, varia de autor para autor. Um outro – talvez não 

lido pelo anteriormente citado – defende que "a lealdade institucional é um dos deveres que 

compõem o chamado 'coração' da improbidade, juntamente da legalidade e da moralidade 

administrativas. Esse tripé forma o tipo de improbidade: ilegalidade, imoralidade e 

deslealdade." (OSÓRIO, 2018, p. 125).  

Um terceiro autor, muda os "pés" da improbidade, assentando que "a desonestidade 

e a deslealdade às Instituições encontram-se inseridas no conceito de improbidade que temos 

defendido", justificando que "a simples parcialidade do agente, sem a devida delimitação da 

expressão, ou conduta ilegal não seria suficiente, por si só, para o enquadramento" (NEIVA, 

2013, p. 147). 

Mas, se alguns aceitam com naturalidade, há quem critique a redação do artigo 11. 

Preocupam-se com a segurança jurídica. Exigem cautela. 

Em trecho bastante repetido nas obras e até nas decisões judiciais analisadas no 

trabalho – conferir o item 5.2.1.3, infra – um autor lê o caput do artigo 11 com bastante 

preocupação, pois 

 
"a lei peca por excesso ao equiparar o ato ilegal ao ato de improbidade; ou, por outra, 
o legislador, invertendo a dicção constitucional, acaba por dizer que o ato de 
improbidade pode ser decodificado como toda e qualquer conduta atentatória à 
legalidade, lealdade, imparcialidade etc. Como se fosse possível, de uma penada, 
equiparar coisas, valores e conceitos distintos. O resultado é o arbítrio." 
(FIGUEIREDO, 2009, p. 116). 

 

Daí porque, outro autor também crítico adverte que "ao deixar de definir o conceito 

jurídico do que venha a ser o ato de improbidade administrativa, a Lei nº 8.429/92, permitiu ao 

intérprete uma utilização ampla da ação de improbidade administrativa, gerando grandes 

equívocos" (MATTOS, 2005, p. 2). Para ele, "é de se registrar a grande preocupação com o 

assustador caráter aberto do caput do art. 11 da LIA" (MATTOS, 2005, p. 382).  

Entoando a crítica, outro autor afirma que ele é "extremamente perigoso, pois deixa 

ao subjetivismo do intérprete o adequado enquadramento da conduta à norma" (HARGER, 

2015b, p. 133). Diante disso, entende que o caput do artigo 11 é inconstitucional, pois violaria 

o princípio da tipicidade (HARGER, 2015a, p. 104). Tal acusação é compartilhada por outros 

autores, para quem a expressão final do dispositivo – "e notadamente" – permite condenações 

com base em preceitos vagos. Logo, o artigo 11 exigiria, necessariamente, a presença de um 

dos incisos (PEREIRA, MAIA, 2019). 



 49 
 

Nesta visão, o caput do artigo 11, pela sua abstração, não é suficiente à configuração 

do ato de improbidade. "Urge, ainda, como requisito para o surgimento do fato jurídico da 

fattispecie descrita, que ocorra também a subsunção em qualquer um dos incisos do art. 11 da 

Lei de Improbidade Administrativa" (AGRA, 2017, p. 134). Em outras palavras, ao menos um 

dos 10 incisos do artigo 11 deve acompanhar os deveres da Administração Pública para que 

exista ato que viole os princípios. 

Outro autor segue caminho um pouco diverso: o ato de improbidade decorre de 

ação ou omissão, desde que dolosos, "especificamente contra qualquer um desses quatro 

mencionados valores: honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade" (PESTANA; 

AMARAL, 2018, p. 128). Isto significa que os quatro não precisam ser violados 

concomitantemente. Basta um. E sem os incisos. No entanto, faz-se a seguinte ressalva: "à 

evidência, a nosso ver não integram a norma primária da norma jurídica em apreço (...) os atos 

que sejam praticados contrariamente aos princípios da impessoalidade ou da publicidade, a que 

se refere o art. 4º, do normativo (...)" (PESTANA; AMARAL, 2018, p. 128).  

E, então, se pergunta: qual o motivo desta ressalva se o artigo 11 cita deveres da 

administração, ao passo que o artigo 4º trata de matéria diferente? Mais especificamente, este 

dispõe que "os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela 

estrita observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no 

trato dos assuntos que lhe são afetos", em redação muito parecida com o artigo 37, da CRF88.   

A explicação para a ressalva está na tentativa de se contrapor aos caminhos de 

outros autores. Porque alguns se perguntam: ora, o caput do artigo 11 não faz referência aos 

princípios da administração pública? E, ainda: não são eles, os princípios, que dão nome à seção 

III deste capítulo da LIA? Logo, "na leitura do art. 11, percebe-se que a Lei nº 8.429/92 coloca 

em correlação deveres e princípios, na medida em que a inobservância do dever maior de 

probidade administrativa, enunciado no art. 4º, implica a incidência do art. 11" (FAZZIO 

JÚNIOR, 2016, p. 307).  

Uma pausa. Primeiro, foram apresentados alguns conceitos de improbidade 

administrativa, todos diferentes. Depois, alguns caminhos para encontrar o conceito a partir da 

leitura do artigo 11, da LIA. Notou-se que são diferentes percepções: alguns lêem com 

naturalidade; outros com preocupação. Estes, em particular, querem limitar a aplicação do 

artigo 11. Agora, conforme o parágrafo precedente antecipou, outros querem ampliá-lo. O 

ceticismo começa a aparecer: para onde esses caminhos levarão?  

Bem, se é para ampliar, que se faça do modo mais abrangente. A LIA não usa o 

termo "qualquer" 36 vezes? Nada de anormal, portanto, sustentar que "além dos princípios 
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enumerados no art. 37 da CRB (...), a Administração deve observar outros princípios expressa 

ou implicitamente reconhecidos pelo ordenamento jurídico (...)" (NEVES; OLIVEIRA, 2019, 

p. 100). Então, qualquer violação a princípio, positivado ou não, poderia constituir um ato de 

improbidade. Afinal, como lembra outro autor, "a violação de princípio é o mais grave atentado 

cometido contra a Administração Pública, porque é a completa e subversiva maneira frontal de 

ofender as bases orgânicas do complexo administrativo" (MARTINS JÚNIOR, 2001, p. 224).  

Evidentemente, não se pode deixar os princípios "soltos". Impõe-se conferir uma 

organicidade. Este é o papel da teoria. Assim, os deveres do agente público são retomados e 

conclui-se que "imparcialidade, honestidade e lealdade prendem-se, necessariamente, aos 

conceitos de moralidade e improbidade." (MARTINS JÚNIOR, 2001, p. 227 – 228). Nas 

palavras de outro autor, "o princípio da moralidade administrativa atua como um verdadeiro 

mecanismo aglutinador, extraindo o sumo de todos os princípios regentes da atividade estatal e 

condenando-os em standards que podem ser mais facilmente percebidos do que definidos." 

(GARCIA; ALVES, 2017, p. 142). 

Sim, não se pode esquecer da moralidade. Ela não está no caput do art. 11, mas tem 

campo de aplicação próprio – "boa-fé, honestidade, lealdade, probidade, boa administração, 

imparcialidade, enfim, com regras éticas extraídas da disciplina interna e da vocação 

institucional da Administração Pública" (MARTINS JÚNIOR, 2001, p. 355 – 356) – e não se 

confunde com o princípio da legalidade.  

Porque, adverte o autor, "tanto a moralidade quanto a legalidade estão incluídas no 

bojo do princípio da juridicidade, que propugna a compatibilidade da atuação administrativa 

com o ordenamento jurídico inteiro, ou seja, leis, Constituição, princípios jurídicos" 

(MARTINS JÚNIOR, 2001, p. 356)51. Cria-se, assim, um novo princípio, aparentemente acima 

dos demais, que daria lógica ao sistema.  

Não basta mais a legalidade. A CRF88 trouxe outros princípios. Há de se dar um 

nome a este conjunto de princípios: a juridicidade. Porém, deve haver os princípios "gerentes" 

deste agrupamento. E, então, se afirma: 

 
Não obstante o extenso rol de princípios, expressos ou implícitos, que norteiam a 
atividade do agente público, entendemos que merecem maior realce os princípios da 
legalidade e da moralidade. Aquele condensa os comandos normativos que traçam as 
diretrizes da atuação estatal; este aglutina as características do bom administrador, do 
agente probo, cuja atividade encontra-se sempre direcionada à consecução do 
interesse comum. Da conjunção dos dois extrai-se o alicerce quase que integral do 
princípio da probidade, o qual deflui da observância das regras e princípios próprios 
do sistema. (GARCIA; ALVES, 2017, p. 110). 

 
51 No mesmo sentido, GARCIA; ALVES (2017, p. 109). 
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Mas qual a função da juridicidade? Como já foi dito, é preciso uma teoria. Explica-

se: "constata-se que atos dissonantes do princípio da legalidade, regra geral, sempre importarão 

em violação à moralidade administrativa." (GARCIA; ALVES, 2017, p. 139). Porém, adverte 

que "um ato pode encontrar-se intrinsecamente em conformidade com a lei, mas apresentar-se 

informado por caracteres externos em dissonância com a moralidade administrativa, vale dizer, 

com os ditames de justiça, dignidade, honestidade, lealdade e boa-fé (...)" (GARCIA; ALVES, 

2017, p. 139).  

A moralidade, então, ao refletir os deveres previstos no caput do artigo 11, 

representaria um "padrão de justiça", presente na sociedade, a ser seguido por todos os agentes 

públicos. Não haveria, portanto, qualquer motivo para temer a abertura semântica desse artigo, 

como alguns autores criticaram linhas acima. E, então, o circuito dessa teoria parece se fechar: 

 
À luz do que dissemos, é possível afirmar que os deveres referidos no art. 11, caput, 
da Lei de Improbidade nada mais são do que os indicadores do ideal de justiça; a 
justiça, por sua vez, deflui dos valores inerentes a determinado agrupamento, que se 
encontram aglutinados nos princípios constitucionais. Sendo tais princípios, a 
exemplo das regras, representados pela noção de juridicidade, concluímos que 
qualquer violação a esta importará em inobservância dos deveres a que se encontra 
adstrito o agente público, sendo indício de sua improbidade. (GARCIA; ALVES, 
2017, p. 424). 

 

Após esses caminhos, alguns encontros e desencontros, o significado de 

improbidade e do próprio artigo 11 finalmente parece ter sido encontrado. Mas, como se disse, 

são várias as opções de caminhos a percorrer nesta busca conceitual. Quem disse que este é o 

melhor caminho ou o caminho correto? Afinal, onde está escrito que existe esse princípio da 

juridicidade? Ou, por que se deve encarar com naturalidade a aplicação de princípios?  

Outro autor, com estas perguntas em mente, prefere colocar o princípio da 

legalidade no centro da sua teoria. A despeito de não ignorar quem defenda "uma crise da 

legalidade", entende que "a conduta legal pode ser imoral, ou reprovável noutros setores, mas 

não pode configurar improbidade, porque esta é, por definição, uma ilegalidade 

comportamental", ou seja, "a própria imoralidade administrativa envolve um juízo de 

ilegalidade" (OSÓRIO, 2018, p. 121). Assim, para este autor, a moralidade estaria representada 

pelos deveres no caput do artigo 11 – honestidade, lealdade e imparcialidade –, mas, no final, 

tudo seria conduzido pela legalidade: 

 
A improbidade administrativa pressupõe violência necessária e inarredável contra 
normas subjacentes a seus tipos sancionadores. Imperioso valorar os comportamentos 
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proibidos à luz das regras e princípios subjacentes à LGIA. Não basta uma violação 
dos princípios da Administração Pública, e muito menos uma conduta diretamente 
enquadrável nos tipos formalizados na LGIA, sem uma prévia agressão a regras 
legais, concretamente relacionadas com as ações ou omissões dos agentes públicos. 
(OSÓRIO, 2017, p. 224). 

 

Outro autor, fazendo coro, lembra que "os princípios constitucionais da 

Administração Pública, por mais concreção que lhe emprestem, não servem para legitimar a 

atividade punitiva do Estado." (SIMÃO, 2017, p. 204). Punir um agente – e qualquer indivíduo 

– requer o respeito às garantias constitucionais, tais como a estrita legalidade, o devido processo 

e a tipicidade.  

Disso se conclui que "a abertura da atividade punitiva estatal exige muito mais do 

que simples violação de um princípio. Depende de uma regra definindo a conduta vulneradora 

como ato de improbidade administrativa." (SIMÃO, 2017, p. 204). E, relembra o autor, há de 

existir desonestidade e deslealdade na conduta do agente. 

Aqueles autores do caminho anterior, desaprovados, respondem àqueles que os 

desaprovaram. Aduzem que estes não conhecem – ou ignoram – a "força normativa dos 

princípios". E flagram uma suposta contradição no raciocínio, lançando a pergunta retórica: "ao 

tentarem embasar o seu entendimento no princípio da segurança jurídica não reconhecem, ipso 

iure, que os princípios permitem o surgimento de garantias e, por via reflexa, de deveres perante 

o Estado?" (GARCIA; ALVES, 2017, p. 107).  

Acrescentam, ainda em réplica aos detratores, que exigir que o comportamento seja 

desonesto é desconsiderar a essência do princípio da eficiência, razão pela qual o administrador 

incompetente também é ímprobo. Portanto, a segurança jurídica deve estar ao lado do 

patrimônio público e não do ímprobo (GARCIA; ALVES, 2017, p. 371). 

A tréplica dos "críticos criticados" vem no mesmo tom. Reconhecem que a 

"improbidade administrativa é uma enfermidade social que ofende os valores e normas 

fundamentais que presidem a Administração Pública e orientam seu bom funcionamento, a 

chamada boa gestão pública" (OSÓRIO, 2018, p. 266). Dessa maneira, há de se preocupar com 

a eficiência administrativa e, "em determinados casos, cobrem-se resultados dos agentes 

públicos, mas a regra geral impõe a observância de deveres de meios ou de atividades." 

(OSÓRIO, 2018, p. 115). 

Contudo, se a abertura semântica estruturada sobre princípios possibilita a 

"flexibilidade normativa aos mecanismos punitivos" e o acompanhamento da "dinâmica da 

corrupção e dos fenômenos de má gestão pública", ela também tem suas desvantagens, 

permitindo "amplo espaço aos abusos acusatórios", "admite-se espaço amplo às injustiças e 
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arbitrariedades" e "à discricionariedade dos órgãos acusadores e julgadores" (todas de 

OSÓRIO, 2018, p. 332 e 333). 

E por aí continuam as discussões. Caminhos diferentes, pontos de partida e chegada 

diferentes. Discordâncias intermináveis. 

Este trabalho não foi o primeiro a perceber isto no tema da improbidade 

administrativa. Mateus Bertoncini cuidou de sistematizar essas teorias que se propuseram a 

desvendar o significado de improbidade administrativa. Após identificar ao menos cinco 

correntes de pensamento – a substantiva, a legalista (formal), a mista, a principiológica em 

sentido estrito e a principiológica em sentido amplo52 –, de explicar e de criticar cada uma delas, 

o autor parece diagnosticar o problema principal: 

 
Aliás, não há sequer um único dispositivo na lei de regência e na Constituição Federal 
– portanto, no plano da linguagem normativa – que diga que o ato de improbidade 
administrativa equivale à lesão do princípio da legalidade e moralidade, ou à lesão 
dos princípios do art. 37, caput, da CF, ou, ainda, que mantenha correlação direta com 
a violação de todos os princípios da administração pública – aliás, como se viu 
precedentemente, um conjunto principiológico sobre o qual não há sequer uma única 
lição coincidente –, ou, por fim, à violação do denominado princípio da  legalidade 
ampla ou da juridicidade. (BERTONCINI, 2007, p. 124). 

 

Porém, ele não pára por aí. Adotando o método da "razão linguística" e a diferença 

entre regras e princípios formulada pela doutrina estrangeira, o autor propõe seu próprio 

conceito de improbidade administrativa, aliás, bastante extenso (BERTONCINI, 2007, p. 260 

– 261). Um outro caminho, um outro ponto de chegada. 

É interessante notar como vários dos autores citados assumiram para si a tarefa de 

dar os corretos parâmetros da LIA. Um autor afirma que "será necessário esforço doutrinário 

para trazer aos seus limites o conceito de improbidade administrativa" (FIGUEIREDO, 2009, 

p. 116). Outro autor critica seus colegas de "visão monocular", muito apegada aos significados 

dos dicionários e sem profundidade, propondo diretrizes para o caminho correto (GARCIA; 

 
52 "Na perspectiva substantiva, que compreende esse ilícito a partir da lesão ao princípio da moralidade 

administrativa, seu objeto, evidentemente, é a moralidade administrativa, atingida pelo ímprobo. Para a corrente 
legalista ou formal, que identifica o ato de improbidade como violação da lei, em sentido estrito, não há dúvida 
alguma quanto ao seu objeto: a lei – será ato de improbidade o que a lei determinar, desde que seu conteúdo seja 
preenchido pelo legislador ordinário, a partir de critérios objetivos. Para os cultores da corrente mista, que 
entendem caracterizado o ato de improbidade em função do atentado simultâneo ao binômio legalidade – 
moralidade, o objeto de tal concepção são os próprios princípios de que se trata. A concepção principiológica em 
sentido restrito, que entende caracterizado o ilícito em razão do atentado aos princípios do art. 37, caput, da CF, 
tem por objeto, a toda evidência, os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e 
eficiência. A principiológica em sentido amplo, ou da juridicidade, que compreende estar caracterizado o ato de 
improbidade, a partir da violação de quaisquer dos princípios da Administração Pública, ou da lesão à legalidade 
em sentido amplo, que contém os demais princípios regentes da atividade administrativa, tem por elemento todos 
os princípios da Administração Pública" (BERTONCINI, 2007, p. 81 – 82). 
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ALVES, 2017, p. 182 – 185). Um terceiro, por fim, ao fazer um balanço preliminar da tipologia 

da LIA, entende que nenhuma obra conseguira desenvolver "uma teoria jurídica que conduzisse 

ao conceito de improbidade, ou a seus critérios gerais de identificação", o que "resulta 

perfeitamente compreensível a oscilação jurisprudencial e a limitação casuística dos processos 

de adequação típica dos comportamentos tidos como ímprobos" (OSÓRIO, 2017, p. 294 – 295).  

Não se desconsidera a importância desses trabalhos teóricos. Ainda que tendo 

níveis de profundidade diferentes, cada um traz considerações importantes ao tema da 

improbidade. E este trabalho poderia seguir um desses caminhos para, ao final, concluir qual o 

significado de improbidade administrativa e o alcance do caput do artigo 11, da LIA, tendo 

esperança de que seu trabalho "orientasse" a jurisprudência para evitar as oscilações.  

Não é o que move esta pesquisa. A exposição – propositalmente "bagunçada" – dos 

diversos caminhos foi uma maneira de mostrar que não há um único capaz de abranger toda a 

lei. Há elogios e defensores convictos; há críticos e desconfiados. Alguns procuram expandir o 

alcance do artigo 11; outros tentam limitar. Uns crêem que os princípios são auto-suficientes; 

outros que a legalidade ainda é o ponto central. Dificilmente há coincidências.  

Some-se a isso, o diagnóstico das decisões analisadas neste trabalho aponta que a 

doutrina tem tido pouco valor na jurisprudência (item 5.1.5, infra). E, mesmo quando usada, 

raramente confere coerência à fundamentação nos acórdãos. Por isso, a postura é de ceticismo, 

sobretudo naquelas situações em que, já no início do texto, se apresenta um conceito totalizante 

de improbidade administrativa. Em outras palavras, há de ser cético com a capacidade de 

construção de uma teoria geral e abrangente, especialmente quando se trata de uma lei que é 

vaga, "pastosa", com poucos parâmetros.  

O próximo item dará continuidade à apresentação do artigo 11, da LIA, em tópico 

considerado central – e, adiantando, confuso – na configuração do ato de improbidade: o 

elemento subjetivo. 

 

3.1.2. O elemento subjetivo da improbidade administrativa 

 

Se há muitos caminhos na doutrina para encontrar um conceito de improbidade 

administrativa, bem como para saber qual o alcance do caput do artigo 11, no tocante ao 

elemento subjetivo da conduta que viola princípios pode-se dizer que há aparente estabilidade. 

Diz-se aparente, porque o estudo atento expõe confusões. A postura cética, portanto, recomenda 

cuidado em relação ao que se lê. 
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Nos primeiros anos de vigência da LIA, uma das principais controvérsias era sobre 

os requisitos para que a conduta de violação aos princípios se configurasse. Como apenas o 

artigo 10, referente ao dano ao erário, trazia a ressalva "qualquer ação ou omissão, dolosa ou 

culposa", os autores e a jurisprudência discutiam se os atos do artigo 9º e 11 deveriam ser 

culposos, dolosos ou ambos.  

Aqueles que criticavam a LIA por equiparar ilegalidade à improbidade, citados no 

item anterior, defendiam que a natureza penal da lei levava à conclusão de que a conduta 

ímproba deveria ser dolosa, até porque não poderia existir desonestidade ou deslealdade 

culposas (MATTOS, 2005, p. 400). Outros, embora também afastando a sinonímia entre 

ilegalidade e improbidade, defendiam que "o art. 11 preocupa-se com a intensidade do elemento 

volitivo do agente, pune condutas dolosas e culposas (aqui, entendida, a culpa grave)." 

(MARTINS JÚNIOR, 2001, p. 230).  

Após algum tempo, o Superior Tribunal de Justiça assentou duas teses – no item 

5.2.2.3, infra, o trabalho as chamará de "atalhos" – a respeito do elemento subjetivo das 

condutas de improbidade, quais sejam: 

 
1) É inadmissível a reponsabilidade objetiva na aplicação da Lei 8.429/1992, 
exigindo-se a presença de dolo nos casos dos arts. 9º e 11 (que coíbem o 
enriquecimento ilícito e o atentado aos princípios administrativos, respectivamente) e 
ao menos de culpa, nos termos do art. 10, que censura os atos de improbidade por 
dano ao Erário. (BRASIL, STJ, 2015b). 
 
9) O ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92 não requer 
a demonstração de dano ao erário ou de enriquecimento ilícito, mas exige a 
demonstração de dolo, o qual, contudo, não necessita ser específico, sendo suficiente 
o dolo genérico. (BRASIL, STJ, 2015c). 

 

Assim, o STJ interpretou a LIA de modo a exigir o dolo para a configuração do ato 

de improbidade do artigo 11, o qual não precisa ser específico, bastando que fosse genérico. 

Isto significa que "seria exigível ao menos que houvesse vontade livre e consciente do agente 

no sentido de realizar a conduta, ciente de seu descompasso com a norma legal ou com os 

princípios da Administração Pública" (NEIVA, 2013, p. 153)53.  

Portanto, conforme a explicação deste autor, o agente público deveria estar ciente 

de que estava praticando uma conduta contra os princípios da Administração. Não precisa haver 

uma finalidade nesta conduta, isto é, o agente não precisaria ter um objetivo específico, como 

 
53 É a opinião de Fernando Neisser, para quem "o ponto de equilíbrio deve vir da ideia do agir consciente, do 

elemento intelectivo do dolo. Aqui há de residir o cerne do dolo na improbidade administrativa, o conhecimento 
de todos os elementos do tipo, bem como a consciência de que, ao agir de determinado modo, viola-se a norma 
proibitiva." (NEISSER, 2019, p. 244). 
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enriquecer-se ou enriquecer a terceiro. Não haveria necessidade de resultado. Porém, deveria 

haver consciência. 

Há quem entenda diversamente. Considerando-se que no Direito Penal adota-se a 

suficiência do dolo natural, não há razão para a improbidade ser diferente. Assim, "parece-nos 

evidente que para caracterizar a tipicidade de ato de improbidade administrativa (o menos) 

também é satisfatório o dolo natural, o qual, para existir, independe da constatação de que o 

agente tinha consciência concreta da injuricidade ou de que agiu com má-fé." (FERRARESI, 

2011, p. 119). Para este autor, portanto, não há necessidade de que o agente saiba que estava 

praticando uma conduta ímproba. 

Esta diversidade de opiniões acerca do elemento subjetivo decorre de um problema 

de nascimento das teses do STJ quanto à necessidade do dolo e da suficiência do dolo genérico. 

Como demonstra Vivian Ferreira ao analisar qualitativamente os fundamentos dos votos 

divergentes que compuseram o acórdão que teria dado origem às teses54, o significado de dolo 

genérico não ficou claro. Os Ministros não teriam se atentado às diferenças entre vontade e 

voluntariedade, bem como ao sentido de consciência da legalidade, não dando ao dolo genérico 

um sentido unívoco.   

 
Verifica-se, portanto, uma divergência entre os ministros quanto aos contornos do 
dolo genérico que se pretendeu definir: se, por um lado, o Ministro Humberto Martins 
sustenta que o dolo seria natural, correspondente à simples vontade de fazer algo, não 
importando a consciência da ilicitude, por outro lado, o voto do Ministro Mauro 
Campbell Marques parece basear-se na ideia de que o dolo envolve os elementos 
normativos do tipo proibitivo, de modo que, ainda que não se exija comprovação de 
que o agente visou enriquecer ou se favorecer, ainda assim seria o caso de indagar se 
tinha consciência (ou deveria ter) de que estaria a violar um princípio regente da 
Administração Pública ao agir da forma como agiu. (FERREIRA, 2019, p. 14 – 15). 

 

Em outras palavras, um Ministro entendeu que bastava praticar a conduta, 

independentemente da consciência da ilicitude; outro, por sua vez, entendeu que a consciência 

era necessária. Como diagnosticou Fernando Neisser, "a decisão foi tomada tendo em vista a 

necessidade, percebida pela corte, de prestigiar a suposta eficiência trazida pela lei no combate 

à corrupção", ou seja, "a preocupação em não dificultar a caracterização dos atos de 

improbidade informou a própria definição de dolo construída". (NEISSER, 2019, p. 83).  

Quais são os resultados disso? O diagnóstico jurisprudencial demonstrará, com 

ênfase no item 5.2.2.3 (infra). Mas já é possível imaginar algumas confusões no momento de 

decidir. 

 
54 Trata-se do acórdão em Recurso Especial 765.212/AC, da Segunda Turma, de relatoria do Ministro Herman 

Benjamin, julgado em 03 de março de 2010. 
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Além da imprecisão do significado de dolo, há um fator agravante na discussão 

sobre o elemento subjetivo da violação aos princípios da Administração Pública. Ainda que não 

transformada em tese, o STJ tem várias decisões que vão além, exigindo a má-fé no 

comportamento do agente público. O enunciado é mais ou menos assim, com pequenas 

variações: "a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, 

o corrupto, aquele desprovido de lealdade e de boa-fé." (BRASIL, STJ, 2018b). 

Diante disso, e somado ao fato de que o próprio caput do artigo 11 traz os termos 

"honestidade" e "lealdade", é comum encontrar nos livros que "é imprescindível à sua 

tipificação que o ato ilegal tenha origem em conduta desonesta, ardilosa, denotativa de falta de 

probidade do agente público." (PAZZAGLINI FILHO, 2018, p. 122) ou "o espírito do 

dispositivo, contudo, inequivocamente se volta para atingir o agente público que haja com dolo, 

com má-fé, deliberadamente tencionando, com o ato que, pragmaticamente, vier a praticar, 

ofender um dos valores especificamente resguardados pelo preceptivo." (PESTANA; 

AMARAL, 2018, p. 121).   

Em outras palavras, além do dolo, exige-se a má-fé e outros comportamentos 

negativos do agente público para que se incida na violação dos princípios. Há alguns problemas 

em relação a isso.  

O primeiro é o de coerência. Como muitos autores entendem que o caput do artigo 

11 equivale ao próprio conceito de improbidade administrativa, como exposto no item anterior, 

acaba-se transferindo para o conceito essas características do elemento subjetivo, ou seja, tanto 

o dolo quanto a deslealdade ou a desonestidade fariam parte do conceito de improbidade. 

Ocorre – e este é o problema de conceitos demasiadamente abrangentes – que o artigo 10 

permite a condenação com base na culpa. Ou seja, o conceito oferecido pelo autor – 

influenciado pelo elemento subjetivo da conduta do artigo 11 – acaba não sendo coerente com 

as outras partes da LIA. Este primeiro problema reforça a necessidade de uma postura cética 

quanto ao conceito de improbidade. 

O segundo é de significado. Dolo, a rigor, não tem relação com má-fé. Podem ser 

conceitos complementares, mas não coincidentes. Tal qual afirmado um pouco acima, o dolo é 

o agir voluntário e consciente. Alguns autores, mais atentos, notaram a imprecisão: 

 
A má-fé, como veremos por ocasião da análise do elemento subjetivo do ato de 
improbidade, não pode ser confundida com o dolo. Face às características ostentadas 
pelo elemento subjetivo, pode-se afirmar que o seu delineamento sempre antecede 
qualquer investigação em torno da má-fé do agente público. Tal ocorre justamente 
porque é o elemento subjetivo que vai estabelecer o vínculo entre o agente público e 
a conduta considerada ilícita. (GARCIA; ALVES, 2017, p. 179). 
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Assim, continua o mesmo autor, "a má-fé não pode ser vista como o epicentro 

estrutural do ato de improbidade administrativa. É, tão somente, um dos fatores a serem levados 

em consideração para a aplicação da Lei n. 8.429/1992." (GARCIA; ALVES, 2017, p. 179).  

De fato, como também notou outro autor, esta aproximação – às vezes sobreposição 

– entre dolo e má-fé decorre de uma visão antiga do Direito Penal que aproximava o dolo à 

maldade ("dolus malus") (NEISSER, 2019, p. 272). No entanto, ao contrário dos autores 

anteriormente citados, ele entende que, em relação à improbidade administrativa, o elemento 

subjetivo é composto tanto pelo dolo quanto pela má-fé (NEISSER, 2019, p. 273 – 274)55.  

Se dolo genérico e má-fé não são conceitos tão bem definidos quando se trata do 

elemento subjetivo da conduta ímproba, há alguns autores que propõem outras teorias sobre 

isto, agregando, também no caso de violação aos princípios da Administração Pública, 

hipóteses de culpa.  

Assim, alguns entendem que há duas hipóteses de culpa grave quando se trata do 

caput do artigo 11: "(a) decidir em sentido contrário ao parecer da Assessoria Jurídica sem 

fundamento apto, especialmente porque o administrador não tem conhecimento técnico na área 

e; (b) adota posição contra entendimento uniforme dos Tribunais, especialmente os superiores." 

(GAJARDONI et al., 2014, p. 157). 

Outros vão além. Novamente tendo por ponto de partida uma teoria da improbidade 

administrativa, defendem que se o caput do artigo 11 só admite o dolo, os seus dez incisos 

admitem a culpa. Como a LIA silenciou quanto ao elemento subjetivo, este silêncio não 

obrigaria o intérprete a entender que se trata de conduta apenas dolosa. Assim, considerando 

que a LIA visa punir também a má gestão pública, "o silêncio abre portas à lógica sistêmica do 

direito administrativo sancionador, qual seja a de que se admitem modalidades dolosas e 

culposas de atos ilícitos, dependendo da estrutura das normas proibitivas concretamente 

analisadas." (OSÓRIO, 2018, p. 232). 

A exposição demonstrou que, não obstante as teses firmadas pelo STJ, remanescem 

muitas dúvidas sobre o elemento subjetivo da violação aos princípios da Administração Pública 

 
55 O autor ainda propõe uma maneira de compatibilizar esta ideia de má-fé com a culpa, prevista como elemento 

subjetivo possível no caso do artigo 10, da LIA. Como não se trata do tema central desta pesquisa o ato de 
improbidade causador de dano ao erário, apresenta-se resumidamente sua tese. Segundo ele, deve-se usar as 
categorias do Direito Penal da culpa consciente e da culpa inconsciente. A improbidade culposa ocorreria apenas 
quando houve culpa consciente, isto é "quando o autor tinha o dever de conhecer o risco envolvido, o conheceu 
efetivamente, mas prosseguiu em sua atuação, demonstrando o desapreço em relação aos seus deveres como 
agente público, acreditando que não chegaria a causar a lesão ao erário." (NEISSER, 2019, p. 299). No caso da 
culpa inconsciente, haveria apenas responsabilização civil, ou seja, apenas o dano ao erário. 
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prevista no caput do artigo 11. Há de se ter um olhar cético acerca das teorias que se propõem 

a explicar a improbidade administrativa como um sistema organizado e coerente, sobretudo 

quando não se sabe como a Lei tem sido aplicada nos tribunais. 

O próximo item deste capítulo avança a análise para o artigo 12, da LIA, no qual as 

sanções aos atos ímprobos estão previstas. É verdade que as discussões neste tema não são tão 

pulverizadas quanto o conceito de improbidade administrativa. Contudo, nem por isso o tema 

é tranquilo. Portanto, cultivar um olhar cético também é essencial. 

 

3.2. O artigo 12, da LIA: entre a restrição e a ampliação 

 
Dando continuidade ao olhar cético sobre a improbidade administrativa, este item 

tem por objetivo analisar as sanções previstas para punir os atos ímprobos. Ele está dividido em 

dois grandes blocos.  

No primeiro, será feita uma apresentação do caput do artigo 12 e das sanções em 

espécie previstas nos incisos. Como as sanções para os quatro grandes tipos de improbidade 

são similares, variando na dosimetria, a apresentação será geral, ou seja, não será apresentado 

apenas o que está disposto no inciso III, que trata da violação aos princípios da Administração 

Pública. Além da natureza das sanções, serão explicadas cada uma das sanções em espécie. 

No segundo bloco, o parágrafo único do artigo 12 será o alvo de atenção. É ele que 

estabelece os parâmetros para que as sanções sejam aplicadas. Serão apresentadas as percepções 

dos autores a respeito dele, bem como algumas teorias propostas para aplicá-lo. 

 

3.2.1. As sanções da Lei de Improbidade Administrativa: apresentação geral 

   
Uma primeira leitura do artigo 12 da LIA assusta: um caput que impõe a 

independência das sanções de improbidade em relação a todas as outras sanções de outras 

naturezas; quatro incisos que parecem se repetir e aglutinam uma série de sanções separadas 

por vírgulas e, finalmente, um singelo parágrafo único que parece tentar equilibrar toda a 

informação precedente. A impressão é que faltou rigor técnico e organização para o legislador. 

Talvez, porém, tenha sido proposital. 

Iniciando pelo caput do artigo, uma vez que ele afirma que as sanções de 

improbidade são independentes das sanções penais, civis e administrativas previstas em 

legislação específica, qual seria, então, a natureza da sanção de improbidade administrativa? 
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Nenhum consenso sobre isso. Na bibliografia compreendida neste trabalho, pode-se dizer que 

são quatro teses que foram apresentadas sobre o tema.  

A primeira delas, que constituiu a opinião da maioria dos autores consultados, 

sustenta que a natureza jurídica das sanções é "híbrida" (FAZZIO JUNIOR, 2016, p. 487), ou 

seja, são sanções de diversas naturezas. Assim, há sanção política (suspensão de direito 

políticos), político-administrativa (perda da função pública), administrativa (proibição de 

contratar e receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios), e civil (multa, ressarcimento 

e perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente) (PAZZAGLINI FILHO, 2018, p. 164)56. 

A segunda tese adapta a noção clássica do direito administrativo sancionador57, 

sustentando que ele deve "tutelar ilícitos tipicamente administrativos, aqueles que devem ser 

castigados pela Administração Pública ou pelo Poder Judiciário, não importa, mas que têm 

como como figurante no polo passivo da agressão a Administração Pública" (OSÓRIO, 2018, 

p. 200). Em outras palavras, "as relações jurídicas que decorrem do ato de improbidade 

administrativa se resumem àquelas em que o Estado seja vitimado" (SIMÃO, 2017, p. 72). 

Nesse sentido, a sanção para punir ilícitos administrativos não necessariamente 

precisa ser aplicada pela Administração Pública – como sustentado na concepção clássica – 

mas poderá ser aplicada também pelo Judiciário (OSÓRIO, 2018, p. 201). Assim, sendo a 

improbidade uma espécie de ilícito administrativo – porque atinge a integridade da 

Administração Pública –, seu sancionamento tem natureza administrativa e é feito em processo 

judicial (SIMÃO, 2017, p. 73). Trata-se de uma tese que coloca a improbidade entre a esfera 

civil e a penal, mas, segundo alguns autores, ainda carente de contornos precisos 

(GIACOMUZZI, 2013, p. 304). 

A terceira tese, porém, refuta a segunda ao afirmar que não se deve analisar a 

natureza de uma sanção a partir da relação jurídico material, isto é, se é uma relação entre 

particulares ou destes com o Estado (GARCIA; ALVES, 2017, p. 625). Ao invés disto, defende 

que a análise deve se pautar pelo bem jurídico a ser tutelado e pelo sistema utilizado para aplicar 

a sanção. Assim, considerando que as sanções previstas na LIA atingem em sua maioria – com 

exceção da sanção de suspensão de direitos políticos – o patrimônio dos ímprobos, somado ao 

fato de que o sistema – procedimento, competência, garantias – para aplicar tais sanções é o 

 
56 No mesmo sentido, BEZERRA FILHO (2014, p. 345), RIZZARDO (2014, p. 525), ZIMMER JUNIOR (2018, 

p. 163) e PESTANA; AMARAL (2018, p. 133). 
57 A depender do conceito que se dá a direito administrativo sancionador (que depende, por sua vez, da concepção 

de existir ou não um único ius puniendi estatal), a LIA pode ficar dentro ou fora. O conceito de Alice Voronoff, 
por exemplo, exclui a LIA do direito administrativo sancionador, pois, segundo ela, sob o aspecto funcional 
estático, a sanção administrativa compreende apenas aquelas aplicadas pela Administração Pública e não pelo 
Poder Judiciário (VORONOFF, 2018, p. 119). 
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processual civil (com especificidades do procedimento da LIA), pode-se dizer que a natureza 

jurídica de tais sanções é civil (GARCIA; ALVES, 2017, p. 626)58.   

Por fim, a última tese aponta que as sanções previstas na Lei de Improbidade 

Administrativa podem ser mais gravosas ao indivíduo do que as penas previstas para a punição 

de alguns crimes no Direito Penal. Desta forma, para os autores partidários desta tese, "a 

interpretação a ser dada à lei de improbidade é equivalente à das leis penais" (HARGER, 2015, 

p. 36), razão pela qual se defende a aplicação da teoria da imputação objetiva à LIA como "um 

'dique' de contenção da arbitrária punição estatal, principalmente quando se constata o terreno 

'arenoso', 'movediço' em que se situam os atos de improbidade administrativa." (CAPEZ, 2015, 

p. 219).    

Portanto, verifica-se que, como acontece em relação ao conceito de improbidade 

administrativa, a natureza das sanções previstas na LIA é bastante controversa, o que impõe um 

olhar cético sobre possíveis certezas em relação ao assunto.  

E quais seriam as sanções em espécie previstas na LIA? Como afirmado no começo 

deste item, elas estão aglutinadas (separadas por vírgulas) em quatro incisos, correspondentes 

aos tipos de improbidade previstos nos artigos 9º (enriquecimento ilícito), 10 (dano ao Erário), 

10-A (concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário) e 11 (princípios 

da Administração Pública). De modo a facilitar sua compreensão, pode-se dividi-las no seguinte 

quadro. 

 

Tabela 3.1 – As sanções em espécie da LIA para cada tipo de improbidade. 
 

Artigo 12 

Perda dos 
bens ou 
valores 
ilícitos 

Ressarcimento 
do dano ao 

erário 

Perda da 
função 
pública 

Suspensão 
dos direitos 

políticos 
Multa civil 

Proibição de 
contratar ou 

receber 
benefícios 

ou 
incentivos 
fiscais ou 
creditícios 

Inciso I 
(Art. 9º) Sim Sim Sim De 8 a 10 

anos 
Até 3 vezes 
o acréscimo 10 anos 

Inciso II 
(Art. 10) Sim Sim Sim De 5 a 8 

anos 
Até 2 vezes 

o dano 5 anos 

Inciso IV 
(Art. 10-A) Não Não Sim De 5 a 8 

anos 
Até 3 vezes 
o benefício Não 

Inciso III 
(Art. 11) Não Sim Sim De 3 a 5 

anos 

Até 100 
vezes a 

remuneração 
3 anos 

 
58 No mesmo sentido, GAJARDONI (2014, p. 41). Para mencionar outros partidários desta terceira tese, cumpre 

mencionar o levantamento feito por GARCIA; ALVES (2017) na nota de rodapé 11, do capítulo 10, à página 
622. Contudo, muitos dos autores citados não fizeram parte desta consulta.  
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Fonte: elaboração própria. 
 
Dessa maneira, são seis as sanções previstas na LIA, sendo que alguns tipos de 

improbidade podem não receber alguma delas: perda dos bens ou valores acrescidos 

ilicitamente ao patrimônio não é aplicável às condutas dos artigos 10-A e 11; reparação do dano 

ao erário não é aplicável ao ato previsto no artigo 10-A; não há sanção de proibição de contratar 

com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios para os atos do 

artigo 10-A.  

Nota-se, a partir das sanções de suspensão dos direitos políticos e de proibição de 

contratar, que as condutas ímprobas previstas no 9º são as consideradas mais graves, já que os 

tempos de suspensão e de proibição de contratar são maiores se comparados aos outros artigos. 

Contudo, no que diz respeito à multa, eventualmente uma conduta do artigo 11 poderia ser 

punida com valor superior a uma conduta dos artigos anteriores. 

Os próximos subitens tem por objetivo apresentar cada uma das sanções em espécie, 

trazendo seu conteúdo mínimo – aquilo que aparentemente é consenso na doutrina – e suas 

controvérsias. 

 

3.2.1.1. A perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente 

 
Trata-se de sanção aplicável para os atos que importem o recebimento de valores 

(títulos que representam valor econômico, como dinheiro, títulos de crédito) ou bens (móveis 

ou imóveis) ilícitos – logo, enriquecimento ilícito59 – pelo agente público (como estipula o 

artigo 9º, LIA) ou por terceiro (como dispõe o artigo 6º, LIA).  

 
Pressupõe a existência de uma evolução patrimonial contemporânea à atividade do 
agente público, e a incompatibilidade com a remuneração deste e do extraneus que 
tenha contribuído para a prática do ato ou com ele auferido benefícios, atingindo tanto 
os bens ou valores desviados do patrimônio público como aqueles recebidos de 
terceiros em razão da atividade exercida. (GARCIA; ALVES, 2017, p. 645). 

 
O valor ou bem recebido ilicitamente, ao ser recuperado, deverá ser restituído à 

pessoa jurídica (aquelas do artigo 1º, LIA) lesada (conforme o artigo 18, LIA), razão pela qual 

seria uma espécie de "confisco" (SIMÃO, 2017, p. 756). Quanto a esta restituição, a dúvida 

 
59 "(...) A doutrina moderna descartou qualquer relação do enriquecimento sem causa com o ato ou fato ilícito, 

propugnando o reconhecimento autônomo de cada instituto. Podemos, então, diferenciar os institutos da seguinte 
forma. O enriquecimento ilícito é ato praticado contrariamente à lei. O ato ilícito ou ilegal é seu pressuposto. O 
enriquecimento ilícito possui, dessa forma, uma causa: a ação ou omissão ilícita voluntária." (SIMÃO, 2017, p. 
756). 
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existe para as situações em que o valor ilícito recebido pelo agente é proveniente de terceiro. 

Para a maioria da doutrina, em razão do artigo 18, tais valores ou bens deverão retornar ao 

patrimônio da pessoa jurídica. Para outros, há de se fazer a distinção de terceiro de boa-fé ou 

não, conforme o disposto no artigo 91, inciso II, do Código Penal (SIMÃO, 2017, p. 759). 

Pergunta-se se a sanção de perda dos bens acrescidos ao patrimônio ilicitamente 

abrange os bens do agente ímprobo obtidos anteriormente ao ato de improbidade. Ou seja, 

discute-se se os bens adquiridos pelo agente antes da prática do ato de improbidade 

responderiam pela sanção ou apenas aqueles adquiridos após o ato.  

Os que defendem não ser possível sustentam que, além do bem in natura, só 

respondem pela sanção aqueles "1) adquiridos diretamente com a prática do ato ímprobo 

(dinheiro, ações ou imóvel, p. ex.); 2) a coisa obtida mediante especificação (ouro que se 

converte em joia, p. ex.); 3) "os bens e valores adquiridos pela sub-rogação do acréscimo ilícito 

(casa, apartamento, lancha ou carro, p. ex.)". (SIMÃO, 2017, p. 760).  

Outros autores, porém, entendem que todo o patrimônio do agente ímprobo deve 

responder, independentemente se há ou não conexão com a conduta praticada, sobretudo nas 

hipóteses em que os bens acrescidos ilicitamente tenham se perdido por venda, cessão ou outro 

fator (DECOMAIN, 2014, p. 237).   

 

3.2.1.2. O ressarcimento do dano ao erário 

 
Previsto também no artigo 5º, da LIA, para muitos autores, o ressarcimento não é 

propriamente uma sanção, mas sim "volta ou restituição ao estado anterior" (RIZZARDO, 

2014, p. 541), ou seja, "visa a repor o status quo" (GARCIA; ALVES, 2017, p. 647), refletindo 

"um dever geral de conduta expressa em todo o ordenamento jurídico" (HARGER, 2015, p. 

153). Outros entendem que embora não tenha caráter punitivo, "é sanção de caráter 

indenizatório" (SIMÃO, 2017, p. 761). O ressarcimento geralmente se faz pelo equivalente 

monetário, embora se admita pela forma específica.  

A doutrina discute acerca da possibilidade de incluir, no ressarcimento do dano, os 

danos morais à coletividade. Trata-se de questão relacionada ao significado de Erário que, a 

princípio, só abrangeria o dano patrimonial, isto é, o material (PESTANA; AMARAL, 2018, 

p. 137). A justificativa para sua admissibilidade estaria tanto na interpretação ampla do conceito 

de patrimônio público (GARCIA; ALVES, 2017, p. 659), quanto na necessidade de reparar os 

danos aos princípios da Administração Pública previstos no artigo 11 (FAZZIO JUNIOR, 2016, 

p. 509).   
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3.2.1.3. Perda da função pública 

 

Trata-se da dissolução do vínculo do agente público com o Poder Público. Os 

vínculos jurídicos do agente público passíveis de sancionamento são aqueles enumerados no 

artigo 2º, da LIA, e a dissolução, que só se opera com o trânsito em julgado da decisão (art. 20, 

da LIA), ocorre de modo definitivo (não temporário). Logo, uma vez punido com esta sanção, 

o agente cessa seu vínculo – estatutário ou contratual – e, para reocupar uma função pública60, 

necessitará de uma nova investidura.  

Há duas questões bastante discutidas na doutrina. A primeira é se a sanção de perda 

da função pública abrange qualquer função ocupada pelo agente ímprobo, ainda que não seja 

aquela na qual foi praticado o ato ímprobo.  

Como a LIA não previu qual é a função atingida pela sanção, os defensores de que 

qualquer função ocupada pelo agente possa ser atingida, mesmo que não tenha qualquer relação 

com o ato ímprobo, sustentam-se em uma interpretação do artigo 20. Assim, se a LIA previu 

que a perda da função pública só ocorre no momento do trânsito em julgado da decisão que 

fixou a sanção, o agente deve perder a função que ocupa neste momento, que pode ser a mesma 

na qual praticou o ato de improbidade ou não (DECOMAIN, 2014, p. 240).  

Daí porque algumas decisões judiciais poderiam condicionar os efeitos à "eventual 

ocupação de cargo público", isto é, para o futuro (DECOMAIN, 2014, p. 242). Ademais, 

atribuindo uma teleologia ampliativa à sanção, alega-se que a perda da função pública foi 

prevista para "extirpar da Administração Pública aquele que exibiu inidoneidade ou inabilitação 

moral e desvio ético para o exercício da função pública." (AGRA, 2017, p. 165; GAJARDONI 

et. al. 2014, p. 179). 

Já os autores que se opõem à ampliação da abrangência da sanção, defendem que 

deve haver nexo causal entre a conduta ilícita e o cargo utilizado para tanto (BEZERRA FILHO, 

2014, p. 349). Acrescentam que os dispositivos que restringem direitos não podem ter 

interpretação ampliativa ou por analogia. 

 
60 "Os termos função pública e funcionário público, como alerta José Cretella Júnior, não são expressões 

sinônimas. Ela também não se confunde com cargo público, principalmente com a expressão em comissão, 
largamente utilizada pela doutrina. Função é atribuição, e cargo significa um conjunto de elementos entre os 
quais se inclui a função. É um conceito estrutural mais complexo que a simples função pública. Contudo, sendo 
a função um elemento indispensável ao cargo, podemos afirmar que não existe cargo sem função. A recíproca, 
porém, não é verdadeira, pois pode existir função sem cargo. Quando isso ocorre, dá-se o nome de função 
autônoma. A utilização do termo função pública permite considerar um número maior de situações – logo, 
aumenta o campo de cargos e empregos públicos, situações, desse modo, incluídas no âmbito de incidência do 
dispositivo." (SIMÃO, 2017, p. 792). 
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A segunda dúvida consiste em saber se a perda da função pública poderia ser 

aplicada aos agentes públicos que tivessem se aposentado do serviço público. Trata-se de 

discussão semelhante à anterior, uma vez que analisa um vínculo jurídico entre o Poder Público 

e o cidadão diferente daquele no qual foi praticado o ato ímprobo.  

Para os defensores dessa possibilidade, "se o cargo, emprego ou função foi utilizado 

para perpetrar o ato grave de improbidade, pouco importa se o servidor, posteriormente 

aposentou-se ou não, a sanção ocasionará a perda da aposentadoria." (AGRA, 2017, p. 166). O 

mesmo argumento teleológico da questão anterior se aplicaria a esta questão61. Já para aqueles 

que se opõe ao caráter ampliativo da norma, "a cassação da aposentadoria não constitui sanção 

prevista na LIA. E sua extinção não constitui decorrência da perda da função pública 

posteriormente decretada." (PAZZAGLINI, 2018, p. 168). 

  

3.2.1.4. Suspensão dos direitos políticos 

 

Trata-se de suspensão de direitos políticos e não de perda, tal qual previsto pela 

CRF8862. Muitas são as consequências jurídicas para o indivíduo que tem seus direitos políticos 

suspensos, o que, evidentemente, não representa um status de "não cidadão, já que remanescem 

vários direitos, inclusive o do exercício dos atos da vida civil, como o negociar e desempenhar 

atividades econômicas, de peticionar, de ter passaporte" (RIZZARDO, 2014, p. 550), entre 

outros63. 

Na ação de improbidade, a suspensão dos direitos políticos não ocorre 

automaticamente, ou seja, deverá ser declarada expressamente – e com a fixação do tempo, a 

depender do ato de improbidade praticado – na decisão.  E, tal qual ocorre em relação à sanção 

de perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos só se efetiva com o trânsito em 

 
61 Alguns autores, embora entendam não ser cabível a anulação do ato de aposentadoria, defendem que isto é 

desejável, razão pela qual a lei deveria ser alterada para prever esta sanção (GARCIA; ALVES, 2017, p. 703). 
62 As hipóteses de cassação dos direitos políticos estão previstas no art. 15, CRF88. A improbidade administrativa 

está prevista no inciso V deste dispositivo. 
63 Walber de Moura Agra expõe os efeitos da suspensão dos direitos políticos: "Gozar em plenitude os direitos 

políticos significa estar habilitado a alistar-se eleitoralmente, prestar-se às candidaturas para os cargos eletivos 
ou às nomeações para determinados cargos públicos não eletivos (arts. 87; 89, VII; 101 e 131, § 1º, todos da 
CRF/88), participar de sufrágios, votar nas eleições, plebiscitos e referendos, apresentar projetos de lei pela via 
da iniciativa popular (art. 61, § 2º e 29, XI, ambos da CRF/88) e propor ação popular (art. 5º, LXXIII, da CRF/88). 
De igual modo, quem não está no gozo dos direitos políticos não pode filiar-se a partido político (art. 62 da Lei 
nº 5.682/71) e nem investir-se em qualquer cargo público, mesmo os não eletivos (art. 5º, II, Lei 8.112/90). Não 
pode, também, ser diretor ou redator-chefe de jornal ou periódico (art. 7º, § 1º, da Lei 5.520/67), obter passaporte, 
cursar faculdade pública e nem exercer cargo em entidade sindical (art. 530, V, da Consolidação das Leis do 
Trabalho). Dessa forma, percebe-se que a perda dos direitos políticos é muito mais forte do que a inelegibilidade 
sancionatória, em que o cidadão apenas fica privado de sua prerrogativa de disputar cargos públicos." (AGRA, 
2017, p. 171). 
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julgado da decisão. Há quem entenda que a suspensão dos direitos políticos implica, 

automaticamente, a perda da função pública, pois o exercício desta dependeria da plenitude 

daqueles (RIZZARDO, 2014, p. 545). Outros, porém, entendem que as sanções são autônomas. 

  

3.2.1.5. Multa civil 

 

Trata-se de sanção punitiva e não indenizatória para reparar dano, visando atingir o 

patrimônio daquele que pratica o ato de improbidade. Desta maneira, é sanção autônoma, que 

independe da ocorrência de dano e que reverte em favor da pessoa jurídica lesada pelo ato de 

improbidade. Tem natureza punitiva preventiva e repressora (PESTANA; AMARAL, 2018, p. 

152). 

Duas dúvidas são recorrentes em relação a esta sanção. A primeira se refere à 

transmissibilidade aos herdeiros do agente ímprobo caso este faleça. Conforme o artigo 8º, da 

LIA, o sucessor do agente ímprobo responde pelos danos ao erário e pela lesão ao patrimônio 

público causados pelo falecido sucedido. A multa civil, a princípio, não se transmitiria. Para 

aqueles que não admitem a transmissão, tratar-se-ia de uma garantia constitucional64. Ademais, 

por ser a multa uma punição, teria caráter personalíssimo, razão pela qual não pode o sucessor 

responder por ela (PESTANA; AMARAL, 2018, p. 156). Já para quem defende a transmissão, 

a multa da improbidade é civil e não penal, ou seja, a garantia constitucional poderia ser 

relativizada. Além disto, a multa atingiria o patrimônio do espólio, não o patrimônio do herdeiro 

(GARCIA; ALVES, 2017, p. 361).  

A segunda questão está relacionado à possibilidade ou não de se somar os valores 

de multa civil em caso de concurso formal65, ou seja, caso uma conduta possa ser enquadrada 

em mais de um tipo – por exemplo, nos artigos 10 e 11 – se seria possível aplicar mais de uma 

multa – dos incisos II e III, do artigo 12. 

Para estes casos, aqueles que defendem a impossibilidade de cumular sanções que 

permitem variações temporais ou quantitativas – não só a multa civil, mas a suspensão de 

direitos políticos, proibição de contratar ou receber benefícios fiscais ou creditícios – 

argumentam que pensar o contrário seria violar o princípio do non bis in idem (HARGER, 2015, 

p. 64). Outros, porém, entendem que a soma das sanções é possível (RIZZARDO; 2014, p. 

556). 

 

 
64 A intransmissibilidade das penas está prevista no art. 5º, XLV, CRF88. 
65 O concurso material e o concurso formal estão previstos no Código Penal nos artigos 69 e 70, respectivamente. 
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3.2.1.6. Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios 

 
A sanção completa é "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." Embora, em verdade, existam duas sanções, 

a maioria da doutrina entende que devem ser aplicadas conjuntamente, isto é, tanto "contratar", 

quanto "receber", não podendo ser fragmentadas (PESTANA; AMARAL, 2018, p. 170 e 

FAZZIO JUNIOR, 2016, p. 522). A sanção tem função punitiva e preventiva, de modo que o 

Poder Público não volte a contratar, por determinado prazo, com pessoa física ou jurídica 

ímproba (RIZZARDO, 2014, p. 554). 

Por interditar temporariamente os direitos de negociação com o Poder Público, a 

sanção impede que o condenado participe de licitações ou de outros processos seletivos que 

visem a contratação de bens ou serviços, incluindo os procedimentos de dispensa ou 

inexigibilidade.  

 Quanto aos benefícios fiscais ou creditícios66, não se referem aos incondicionais, 

isto é, que são destinados a toda a coletividade sem a necessidade de preencher requisitos 

específicos ou de contraprestação, "pois referidos benefícios, em verdade, não representam um 

privilégio, mas medida de política fiscal adotada em prol da coletividade, sendo concedidos de 

forma genérica." (GARCIA; ALVES, 2017, p. 715).   

Juntamente com a sanção de perda da função, esta sanção de proibição de contratar 

e receber benefícios fiscais é bastante controversa quanto à sua abrangência. Pelo menos há três 

questões discutidas. 

A primeira é saber se a sanção alcança todas as pessoas jurídicas nas quais a pessoa 

punida seja sócia majoritária. Discute-se, aqui, acerca da pessoalidade da sanção. Conforme 

sustentam alguns (HAGER, 2015a, p. 100), ela seria inconstitucional justamente porque, 

embora aplicada a uma pessoa física, tem seus efeitos estendidos a uma (ou mais) pessoas 

jurídicas nas quais o agente condenado seja sócio majoritário ou até mesmo a uma (ou mais) 

 
66 "Já por incentivos fiscais ou creditícios entendem-se os estímulos com o objetivo de movimentar a economia. 

Entre os incentivos fiscais, incluem-se, dentre outros benefícios, a isenção, a redução de alíquota, anistia, 
remissão e moratória. Entre os incentivos creditícios temos as taxas de juros mais baixas que as do mercado. No 
Brasil, benefício fiscal também é conhecido como favor fiscal ou incentivo fiscal. É comum, ainda, empregar o 
termo 'benefício fiscal' como sinônimo de 'benefício tributário'. Entretanto, o primeiro é gênero do qual o segundo 
é espécie. Os benefícios fiscais subdividem-se em quatro grupos: 1) desoneração tributária; 2) benefícios 
financeiros; 3) benefícios creditícios; e 4) benefícios tributários." (SIMÃO; 2017, p. 823 – 824).  
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pessoas físicas com as quais o agente condenado poderia se beneficiar indiretamente (exemplos: 

cônjuge e filhos)67.  

Para aqueles que procuram aumentar o alcance da sanção, a LIA teria, ao dispor 

dessa maneira, feito uma desconsideração automática da personalidade jurídica, de modo a 

evitar fraudes (GARCIA; ALVES, 2017, p. 716; FAZZIO JUNIOR, 2016, p. 521).  

Porém, aqueles que não admitem esta extensão da sanção, ponderam que as 

personalidades jurídicas (empresa e sócios) são diferentes, que nem sempre o sócio majoritário 

é o controlador, e que uma pessoa pode ser sócia de várias empresas (independentes e em ramos 

comerciais diferentes) ao mesmo tempo (SUNDFELD; SOUZA, 2016, p. 42). Assim, a 

proibição de contratar ou receber benefícios poderia acarretar, de modo desproporcional, 

prejuízo às empresas que não tiveram qualquer relação com o ato de improbidade e nas quais o 

condenado sequer tem participação relevante, como por exemplo, as grandes sociedades de 

capital aberto (SIMÃO, 2017, p. 647). 

Uma segunda dúvida se refere à extensão desta sanção: ela alcança todos os Poderes 

(Executivo, Legislativo e Judiciário) e todos os entes da federação (União, Estados, Municípios, 

Distrito Federal e Territórios)? Ou seja, se o agente público ou o particular foram condenados 

em razão de um ato ímprobo em contrato com o Município X, eles estariam proibidos, 

automaticamente, de contratar com a União ou com o Município Y? Alguns autores se 

preocupam com o princípio da preservação da empresa68. Assim, para eles, a proibição deveria 

estar relacionada à entidade prejudicada pelo ato ímprobo ou ao contrato em que a improbidade 

ocorreu, e não de maneira universal (ACCIOLY, 2017, p. 167 e 168). Até mesmo a proibição 

de receber benefício fiscal ou creditício poderia ser limitada a algumas espécies e na esfera 

federativa onde o ato foi praticado (SUNDFELD; SOUZA, 2016, p. 31).  

Outros entendem que a teleologia da sanção é impedir que o Poder Público volte a 

contratar, por um determinado período, com ímprobos, razão pela qual a limitação geográfica 

ou institucional não teria sentido (NEVES; OLIVEIRA, 2019, p. 255; FERRARESI, 2011, p. 

148). 

 
67 O ponto também está sendo discutido em ação direta de inconstitucionalidade (STF, ADI 4295, Rel. Min. Marco 

Aurélio). 
68 "As empresas não podem ser compreendidas, nem punidas, como se invariavelmente fossem um bloco 

monolítico. Em regras, grandes corporações são subdivididas em gerências, diretorias ou agências – que 
usualmente atuam com relativa autonomia. Se a sanção em tela for aplicada sempre em termos absolutos, as 
empresas serão, com frequência, desproporcionalmente punidas e, com isso, serão também penalizados os seus 
empregados, a sociedade e o próprio Estado brasileiro – dados os já mencionados papéis econômicos e sociais 
das empresas." (ACCIOLY, 2017, p. 58). 
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A terceira incógnita é se a sanção de proibição de contratar ou receber benefícios 

fiscais ou creditícios atingiria automaticamente contratos ou benefícios em curso. Trata-se de 

uma discussão em torno do ato jurídico perfeito.  

Para alguns, favoráveis à ampliação do alcance, quando há a sanção de proibição 

de contratar com o Poder Público, a garantia constitucional do ato jurídico perfeito69 é afastada. 

Isto porque nos contratos administrativos, o contratado deve, nos termos do artigo 55, XIII, da 

Lei nº 8.666/1993, manter as condições de habilitação durante toda a execução do contrato 

(GARCIA; ALVES, 2017, p. 713).  

Para outros que não admitem esta interpretação, além da necessidade de assegurar 

a garantia constitucional, trata-se de impedir penas retroativas (HARGER, 2015, p. 157). 

Igualmente, há de se ter cautela na rescisão dos contratos em curso, pois tal pode acarretar mais 

danos à própria Administração (ACCIOLY, 2017, p. 71). 

Mesmo diante dessas incertezas sobre o alcance das sanções, bem como das 

situações em que elas devem ou não ser aplicadas, os autores afirmam que tudo pode ser 

resolvido se o julgador seguir os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.  

Será mesmo tão simples? Há de se desconfiar. É sobre isto que o próximo item 

tratará. 

 

3.2.2. As incertezas do parágrafo único do artigo 12, da LIA 

 

Provavelmente quando a LIA foi redigida, o legislador não imaginava a quantidade 

de discussões que suas normas gerariam, principalmente quanto às sanções, tema para as quais 

dedicou apenas um artigo. Esta impressão é reforçada quando se lê o singelo parágrafo único 

do dispositivo, o qual determina que "na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em 

conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente." 

Denota-se que o legislador depositou bastante confiança no Juiz, pois estipulou 

neste dispositivo apenas dois critérios para a aplicação da sanção, muito embora eles se prestem 

apenas àqueles atos em que existiram danos ao erário e desvio patrimonial (enriquecimento 

ilícito do agente). Para além desses critérios, o caput do artigo 12 previu a "gravidade da 

conduta" como outro parâmetro a ser levado em consideração na dosimetria, mas sem explicar 

quando uma conduta é considerada grave ou como comparar a gravidade das condutas.  

 
69 A proteção está prevista no art. 5º, XXXVI, da CRF88. 
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Assim, a LIA não aponta nem quando nem por que uma determinada sanção (ex. 

perda da função pública) deve ser aplicada e outra (ex. suspensão dos direitos políticos) não. 

Logo, deixou-se um amplo espaço de discricionariedade judicial para escolher as sanções a 

serem aplicadas, opção pouco usual no Direito quando se trata de restrição de direitos 

individuais.  

Se para alguns autores essa vagueza é motivo de preocupação, considerando a 

grande quantidade de combinações sancionatórias possíveis (HARGER, 2015, p. 59), para 

outros isto é visto com certa naturalidade, argumentando que "da mesma forma que a 

razoabilidade (nela inserta a proporcionalidade) fornece a exata medida da discricionariedade 

administrativa, não tem fundamento lógico o receio de conferir-se ao Judiciário o mesmo 

poder." (FAZZIO JUNIOR, 2016, p. 534).   

A leitura da doutrina que trata do tema demonstra que toda a questão de aplicação 

das sanções da LIA acabou se resumindo aos "princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade"70, sempre explicados ora com doutrina estrangeira – alemã e americana, 

especialmente – ora com a doutrina constitucional brasileira. A partir deles, quase como se se 

aconselhasse o Juiz, afirma-se que a aplicação da sanção "deve ser razoável, isto é, adequada, 

sensata, coerente em relação ao ato ímprobo cometido pelo agente público e suas circunstâncias, 

e proporcional, ou seja, compatível, apropriada, pertinente com a gravidade e a extensão do 

dano causado por ele." (PAZZAGLINI FILHO, 2018, p. 174). Afinal, rememora outro, "no 

exercício de seu múnus público, não podem os magistrados desprezar os primados basilares da 

dosimetria da pena, devendo ela ser realizada nos limites previstos pelo legislador, 

considerando os aspectos factuais do caso em apreço." (AGRA, 2017, p. 190). 

Porém, ao mesmo tempo que os autores reiteram a necessidade de 

proporcionalidade e razoabilidade, é curioso notar como alguns emitem pré-julgamentos para 

 
70 Justificando o motivo em colocar entre aspas o termo princípios, adota-se a lição de Eros Grau, para quem: "O 

chamado "princípio" da proporcionalidade consubstancia um postulado normativo aplicativo. Como tal, impõe 
– tal qual observa Humberto Bergmann Ávila [1999:170] – uma condição formal ou estrutural de conhecimento 
concreto (=aplicação) de outras normas. Desdobra-se em três subpostulados: o da adequação, o da necessidade 
ou indispensabilidade e o da proporcionalidade em sentido estrito [Alexy 1986:100; Bonavides 2002:360 e ss.; 
Guerra Filho 1989:69 e ss.]. A proporcionalidade não consubstancia princípio, dado que – como salienta Alexy 
[1986:100, nota 84] – adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito não são ponderadas em 
relação a algo diferente; não se passa que algumas vezes tenham precedência, outras não; o que se pergunta é se 
essas exigências são satisfeitas ou não e se sua não-satisfação traz como consequência a ilegalidade; daí por que 
essas três exigências, nas quais se desdobra a proporcionalidade em sentido amplo, são classificadas como 
regras." (GRAU, 2002, p. 167 e 168). Em obra mais recente, reafirmando esta tese, o autor acrescenta que 
"proporcionalidade não passa de um novo nome dado à equidade" e que "ambas as pautas – a da 
proporcionalidade e da razoabilidade – serem atuadas no momento da norma de decisão (= interpretação in 
concreto) [em face dos fatos], não naquele da produção da norma jurídica (= interpretação in abstracto)." 
(GRAU, 2013, p. 134 e 135). 
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cada tipo de improbidade, isto é, já estipulam previamente (em abstrato) sanções "obrigatórias" 

(BEZERRA FILHO, 2014, p. 360 – 365; PAZZAGLINI FILHO, 2018, p. 176 – 179). A 

despeito da alteração do caput do artigo 12 pela Lei nº 12.120/2009, que permitiu a aplicação 

isolada das sanções, ainda há quem defenda que a regra é a aplicação cumulativa de todas, 

fundamentando-se em "interpretação literal" do artigo 37, § 4º, da CRF88 (DECOMAIN, 2014, 

p. 248). 

Em um esforço para driblar a falta de parâmetros legais mais robustos para a fixação 

das sanções, a doutrina costuma enumerar alguns fatores que deveriam ser levados em conta 

pelo julgador, geralmente relacionados à pessoa do agente ímprobo, tais como reincidência, 

vida pregressa e conduta social (BEZERRA FILHO, 2014, p. 358). Sem maiores explicações 

sobre como aplicar estes parâmetros ou qual o peso de cada um, é comum encontrar algo similar 

a uma "receita de bolo" – apenas com os ingredientes – a ser seguida pelo Juiz: 

 
São fatores importantes que levam a medir a dosimetria da pena: a existência ou não 
de dano ao erário, ou a sua extensão e as dimensões; o proveito patrimonial de parte 
do agente; a intensidade do dolo, ou da vontade dirigida para a prática do ato; a 
repercussão social dos fatos; o cargo ocupado pelo agente; a relevância dos princípios 
da administração pública ofendidos. Na aplicação, insta que o juiz sopese o ato de 
improbidade em relação ao patrimônio público, à vantagem ilícita resultante ao 
agente, e que veja as repercussões na coletividade, o grau de participação no ilícito, o 
tipo de personalidade do infrator, seu grau de cultura, o tempo de serviço público, o 
cargo ocupado, a reincidência ou não e outras circunstâncias, elementos estes que 
sempre serão levadas em consideração. (RIZZARDO, 2014, p. 532). 

 

Esses parâmetros não são lembrados ao acaso. Em verdade, é notório o resgate aos 

critérios estipulados na lei penal71, que prevê critérios gerais72 e especiais73, agravantes74, 

atenuantes75, excludentes de ilicitude76, excludentes de culpabilidade (menoridade, distúrbios 

mentais, inexigibilidade de conduta diversa, coação irresistível, obediência hierárquica, erro de 

 
71 Um dos primeiros autores a resgatar o Direito Penal na improbidade administrativa foi OSÓRIO (1999). 
72 Os critérios gerais são previstos no artigo 59, do Código Penal: culpabilidade, antecedentes, conduta social, 

personalidade do réu, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima. 
73 Os critérios específicos para a pena de multa estão previstos no artigo 60, do Código Penal. 
74 As circunstâncias agravantes estão previstas nos artigos 61, 62, 63 e 64, do Código Penal. Alguns exemplos: a 

reincidência; o motivo do crime ser fútil ou torpe; houve traição ou emboscada; foi praticado contra ascendente, 
descendente ou colateral; foi praticado com abuso de poder ou violação de dever inerente ao cargo; houve coação 
ou indução de outrem à execução material do crime; instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua 
autoridade ou não-punível em virtude de condição ou qualidade pessoal etc. 

75 As circunstâncias atenuantes estão previstas nos artigos 65 e 66, do Código Penal. Alguns exemplos: 
desconhecimento da lei; o crime foi cometido por motivo de relevante valor social ou moral; o réu procurou, por 
sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, 
antes do julgamento, reparado o dano; o réu cometeu o crime sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento 
de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima; o 
réu confessa a autoria do crime etc. 

76 As excludentes de ilicitude estão previstas nos artigos 23, 24 e 25, do Código Penal. São exemplos: estado de 
necessidade, estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.  
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fato e erro de direito), excludentes da punibilidade (morte do agente, anistia, indulto e graça, 

prescrição e decadência, perdão judicial) etc. A questão é geralmente analisada com mais 

profundidade por aqueles que adotam interpretação mais restritiva (item 3.3, infra) das sanções 

e que buscam apoio nos princípios e institutos do Direito Penal. 

Reconhecendo a insuficiência dos critérios para a dosimetria, SIMÃO (2017) 

propõe quatro fases de análise prévias à fixação das penas: (1) análise do elemento subjetivo 

(dolo e culpa); (2) análise do elemento objetivo (extensão do dano causado e gravidade do fato); 

(3) análise do elemento objetivo (vida do condenado); (4) análise do elemento objetivo 

(proveito obtido pelo agente) (SIMÃO, 2017, p. 625 -626). O autor também defende a aplicação 

dos princípios da demanda (correlação, adstrição ou congruência), e da personificação (ou 

individualização) da pena, a fim de atender a três finalidades: segurança jurídica, devido 

processo legal e imparcialidade do julgador (SIMÃO, 2017, p. 638).  

Alguns vão além e acrescentam outros princípios constitucionais do Direito Penal 

a serem contemplados na aplicação da LIA como um todo, tais como: tipicidade, 

insignificância, princípio do ne bis in idem, impossibilidade de penas perpétuas, alternatividade, 

confiança, adequação social, intervenção mínima, fragmentariedade e subsidiariedade 

(HARGER, 2015, P. 50 – 72). Há quem defenda a aplicação da teoria da imputação objetiva na 

averiguação do nexo causal (CAPEZ, 2015, p. 342 – 343). 

Talvez percebendo a lacuna no tratamento do tema é que AMORIM JUNIOR 

(2017) dedicou uma obra à aplicação das sanções da LIA com dois objetivos: primeiro, elaborar 

um método para averiguar a ocorrência de ato de improbidade e, segundo, um método para 

aplicar racionalmente as sanções da Lei. Quanto ao segundo, especificamente, o autor vai um 

pouco além do Direito Penal e traz institutos da Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos Civis da União)77 e da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção)78 para que, 

segundo ele, se apliquem as sanções da LIA de maneira racional. Seu método é resumido da 

seguinte maneira:  

 

 
77 Os critérios estão previsto no art. 128, da Lei nº 8.112/1990: a natureza e a gravidade da infração cometida; os 

danos que dela provierem para o serviço público; as circunstâncias agravantes ou atenuantes; os antecedentes 
funcionais.  

78 Os critérios estão previstos no art. 7o., da Lei nº 12.846/2013: a gravidade da infração; a vantagem auferida ou 
pretendida pelo infrator; a consumação ou não da infração; o grau de lesão ou perigo de lesão; o efeito negativo 
produzido pela infração; a situação econômica do infrator; a cooperação da pessoa jurídica para a apuração das 
infrações; a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade; auditoria e incentivo à denúncia 
de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica; o valor 
dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou entidade pública lesados. 
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Estabelecimento de sanções, à vista de inciso descrito no art. 12, da Lei nº 8.112/1992, 
correspondente ao ato ímprobo reconhecido, ou diante da norma de extensão prevista 
nos arts. 9º, 10 e 11, da LIA ® Verificação da gravidade do fato ® Nos casos de 
prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito, verificação quanto à extensão do dano e 
ao proveito patrimonial obtido pelo agente do ato ímprobo, respectivamente ® 
Aplicação, isolada ou cumulativa, das sanções da Lei nº 8.429/1992 ® Consideração 
(1) da potencialidade lesiva do ato ímprobo no meio social, (2) do art. 128, da Lei nº 
8.112/1990, (3) da Lei nº 12.846/2013 e (4) dos arts. 59 a 67, do Código Penal. 
(AMORIM JUNIOR, 2017, p. 134). 

 

Sem desconsiderar a importância das teorias acima apresentadas, o fato é que a LIA 

não prevê qualquer desses critérios. Em verdade, ela apenas se reporta a outras legislações em 

artigos pontuais sobre procedimento, tais como nos artigos 14, § 3º (Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos Civis da União), 16, § 1º (Código de Processo Civil) e 17, § 12 (Código de 

Processo Penal). Desta maneira, o julgador não estaria necessariamente obrigado a seguir esses 

métodos de identificação e de fixação da sanção dos atos ímprobos.  

Ademais, como todos os autores que propõe um procedimento que contemple a 

proporcionalidade na aplicação das sanções da LIA reconhecem, há muitas disposições dessas 

outras legislações, principalmente da lei penal, que sequer são adequadas à improbidade 

administrativa (HARGER, 2015, p. 49; AMORIM JUNIOR, 2017, p. 133).  

Daí porque outro autor, após defender que as sanções de improbidade 

administrativa são um "meio termo entre o ilícito penal e o civil" (GIACOMUZZI, 2013, p. 

306), argumenta que "os princípios e critérios do direito penal são tomados como guia para o 

direito administrativo sancionador, mas sempre com matizações, sendo que o problema central 

é saber como se devem dar essas matizações." (GIACOMUZZI, 2013, p. 307). Ou seja, não 

bastaria transportar, sem as devidas adaptações, os institutos do Direito Penal para a 

improbidade administrativa. 

 

3.3. Interesse público versus garantias fundamentais? 

 

A exposição acima demonstra que tanto o conceito de improbidade, quanto o 

significado do artigo 11 e das sanções de improbidade administrativa têm muitos pontos 

controversos. Isto ocorre não apenas na doutrina, mas na própria jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça (item 3.1.2, supra), responsável pela uniformização da lei federal79.  

 
79 Assim, apenas para trazer dois exemplos. Quanto à perda da função, o STJ ainda não deu uma resposta definitiva 

sobre sua abrangência: uma Turma tem entendido que qualquer função pode ser perdida (STJ, AgInt no REsp 
1.701.967/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julg. 18/09/2018); outra entende que apenas a função da qual foi 
praticada a conduta ímproba (STJ, AgInt no REsp 1.423.452/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julg. 
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O que se observou, especificamente quanto às sanções, é que a literatura ora adota 

uma interpretação ampliativa80 – que aumenta a intensidade da punição ou o alcance e a 

abrangência de situações – ora uma interpretação restritiva81 – semelhante ao princípio do 

Direito Penal da interpretação favorável ao réu82 –, isto é, se determinada norma não detalha 

quais situações são alcançadas por ela, a interpretação não pode ampliar seu espectro.  

Atribuir um alcance mais ou menos abrangente de cada sanção não acontece por 

acaso. Em certa medida, como exposto no item 3.1.1 (supra), em que se discutiu sobre o 

conceito de improbidade administrativa e as reações dos autores à abertura semântica do caput 

do artigo 11, há por trás de cada opinião uma teoria, uma maneira de se ler a LIA.  

Alguns autores, os entusiastas, mais propensos à proteção do interesse público, 

tendem a ampliar o espectro do caput do artigo 11 e estabelecer contornos mais amplos para as 

sanções. Os princípios – explícitos ou implícitos – têm aplicação imediata e a LIA serve para 

"extirpar" o ímprobo da relação com o Poder Público. Por outro lado, os autores mais 

cautelosos, tendem a exigir um prévio juízo de legalidade e, no momento de se debruçar sobre 

as sanções, preocupam-se com os direitos e garantias da defesa. Opõem-se aos abusos 

acusatórios ou aos discursos moralistas.  

No meio disso tudo, há bastante dificuldade em compreender qual é o elemento 

subjetivo nas condutas ímprobas, mesmo após as teses do STJ. Novamente, há diversas teorias 

a respeito. 

Como alguns cientistas políticos já notaram, a LIA é uma lei que possibilita ver 

com mais nitidez as diferentes maneiras de "organizar" o Direito Administrativo, bem como a 

luta pela legitimidade de diferentes discursos. Assim, "os que entendem a LIA como positiva, 

veem-na como aperfeiçoadora do Estado e forma de estabelecer padrões éticos-jurídicos de 

julgamento dos políticos". (BENTO; ENGELMAN; PENNA, 2017, p. 308). Por outro lado, há 

 
01/03/2018). Quanto à proibição de contratar, também há discussões se ela vale para todo ente da federação ou 
se pode ser limitada geograficamente (STJ, REsp 1.888.289, Rel. Min. Herman Benjamin, julg. 14/08/2012). 

80 Na definição de Tercio Sampaio Ferraz Junior, "trata-se de um modo de interpretar que amplia o sentido da 
norma para além do contido na sua letra. Isto significa que o intérprete toma a mensagem codificada num código 
forte e a decodifica conforme um código fraco." (FERRAZ JR., 1990, p. 269). 

81 Segundo Tércio Sampaio Ferraz Junior, "uma interpretação restritiva ocorre toda vez que se limita o sentido da 
norma, inobstante a amplitude da sua expressão literal. Via de regra, o intérprete se vale de considerações 
teleológicas e axiológicas para fundar o raciocínio. Supõe, assim, que a mera interpretação especificadora não 
atinge os objetivos da norma, pois lhe confere uma amplitude que prejudica os interesses, ao invés de protegê-
los. Assim, por exemplo, recomenda-se que toda norma que restrinja os direitos e garantias fundamentais 
reconhecidos e estabelecidos constitucionalmente deva ser interpretada restritivamente." (FERRAZ JR., 1990, p. 
268). 

82 Trata-se de um prolongamento do princípio da legalidade: "Salta aos olhos a total inaplicabilidade da analogia, 
perante o princípio da legalidade, a toda e qualquer norma que defina crimes e comine ou agrave penas, cuja 
expansão lógica, por qualquer processo, é terminantemente vedada, havendo neste ponto unanimidade na 
doutrina brasileira." (BATISTA, 2005, p. 75). 
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autores que são "críticos da produção legislativa sem acuidade de 'demagógica tendência 

moralizante' e os temerosos da exploração política e midiática dos escândalos, que necessitaria 

de visão menos apaixonada indiferente ao discurso de caça aos corruptos" (BENTO; 

ENGELMAN; PENNA, 2017, p. 308). 

Portanto, as controvérsias sobre o conceito de improbidade, o significado do artigo 

11 e os contornos jurídicos das sanções da LIA, não são por acaso. Elas refletem esta contínua 

disputa interna do Direito Administrativo, isto é, das visões que se tem sobre ele, como 

ressaltado no começo desse capítulo. Evidentemente, em tempos de "Lava Jato" e de um forte 

discurso anticorrupção, essa disputa pelos significados da LIA e da probidade se intensificou, 

sendo a decisão recente do Supremo Tribunal Federal sobre a imprescritibilidade do 

ressarcimento do dano ao erário um exemplo dessa disputa83. 

Aqui, talvez, seja possível esboçar uma separação da doutrina a partir de uma 

classificação pensada por Fernando Dias Meneses de Almeida, ao dividir a produção 

doutrinária do Direito Administrativo em duas posições: a liberal, de caráter subjetivista, e a 

estatizante, de natureza publicista. Segundo ele: 

 
Os qualificativos subjetivista e publicista, em suma, são uma referência à 
convergência finalística da teoria em direção, respectivamente, ao valor dos direitos 
fundamentais ou ao valor do interesse público. 
Subjetivista, portanto não se relaciona com o sentido de algo voltado ao íntimo do 
psiquismo, mas sim com sujeitos dos direitos fundamentais; e publicista é empregado 
para expressar a ligação com o destaque que certa corrente teórica pretende dar ao 
caráter público do interesse a ser prioritariamente protegido pelo direito 
administrativo. (ALMEIDA, 2014, p. 47, grifo do autor).  

 

 
83 Trata-se do RE 852.475/SP, Relator para acórdão: Ministro Edson Fachin, julgado em 08 de agosto de 2018. Na 

primeira sessão do julgamento, o Ministro Relator, Alexandre de Moraes, negou provimento ao recurso do 
Ministério Público do Estado de São Paulo, mantendo o acórdão que havia reconhecido a prescrição quinquenal 
do pedido de ressarcimento ao erário decorrente de ato de improbidade administrativa. Reconheceu, portanto, 
interpretando o art. 37, § 5º, da CRF88, que o ressarcimento ao Erário não é imprescritível, estando sujeito ao 
prazo prescricional de 5 anos. Já na primeira sessão, o voto do então relator foi acompanhado pelos Ministros 
Roberto Barroso, Luiz Fux, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Dois votos foram dissidentes 
(reconhecendo a imprescritibilidade), quais sejam, Ministros Edson Fachin e Rosa Weber, mas a maioria já estava 
formada em favor da prescritibilidade. Após, a sessão foi suspensa (BRASIL, STF, 2018a). Entre esta primeira 
sessão e a segunda, passou-se uma semana, período no qual a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, 
visitou alguns ministros, levou memoriais (AFFONSO, 2018) e fez palestras em eventos dedicados ao tema da 
corrupção (CURY, 2018). Na segunda sessão, após votos dos Ministros Marco Aurélio, não dando provimento 
ao recurso (reconhecendo a prescritibilidade), Celso de Mello e Carmen Lúcia, que deram provimento 
(reconhecendo a imprescritibilidade), os Ministros Luiz Fux e Roberto Barroso ajustaram seus votos para dar 
provimento ao recurso e reconhecer a imprescritibilidade do ressarcimento ao erário. Como se denota do voto do 
Ministro Barroso, sua preocupação foi em não deixar impunes os atos de corrupção (BRASIL, STF, 2018b). 
Diante disso, modificou-se a maioria para reconhecer a imprescritibilidade do ressarcimento ao erário, 
consubstanciando a seguinte tese: "São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática 
de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa" (BRASIL, STF, 2018c). 
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É claro que são tipos ideais84, é importante não esquecer. Segundo o autor, estas 

duas posições, atualmente, divergem sobretudo em relação ao papel do Judiciário frente à lei. 

Para ele, a liberal (subjetivista) "tende a valorizar a decisão do legislador (ou do legislador 

constituinte), e não a decisão do órgão jurisdicional de controle, no tocante à definição da ação 

administrativa devida" (ALMEIDA, 2014, p. 371), ou seja, há uma preponderância da posição 

liberal-subjetivista, na visão do autor, pela solução legislativa – Lei ou Constituição –, deixando 

menos "espaço" para a decisão judicial85.  

Já a posição estatizante (publicista), pautada no que se chama de interesse público 

(e de sua indisponibilidade), concede preferência à decisão judicial para "buscar sempre extrair, 

a partir da análise quanto à finalidade posta pela lei, a melhor solução para cada caso concreto, 

pois é essa solução que implicará a efetiva supremacia do interesse público" (ALMEIDA, 2014, 

p. 374)86. 

Isto, de certo modo, não deveria ser ignorado pelos responsáveis em julgar as ações 

de improbidade administrativa. No momento em que o Juiz escolhe determinado autor para 

sustentar sua decisão, ele, ainda que inconscientemente, está fazendo uma escolha sobre 

determinada linha de pensamento: mais restritiva ou mais ampliativa; mais alinhada ao 

“interesse público” ou mais protetiva aos direitos individuais. É por esta razão que se deve ter 

um olhar cético sobre uma "plena harmonia" da lei. 

A exposição teórica da improbidade administrativa no tocante ao seu conceito, à 

aplicação e à interpretação dos artigos 11 e 12 demonstrou que há muitas divergências. 

 
84 "O tipo ideal nas ciências sociais. O tipo ideal não é uma teoria; ele não pertence tampouco a uma ou outra 

escola de pensamento. Trata-se essencialmente de um auxílio heurístico que se vincula à metodologia das 
ciências humanas. A especificidade do tipo ideal é a de ser uma construção que lança mão ao mesmo tempo da 
observação da realidade, da imaginação e da lógica. O pesquisador o elabora reunindo as características de um 
fenômeno ou de uma realidade que ele julga essenciais – como, por exemplo, o processo de racionalização no 
mundo ocidental, ou ainda o capitalismo ou a instituição da burocracia – levando-os até seu limite lógico extremo. 
O tipo ideal é pois uma abstração, no sentido em que ele é uma construção do espírito para fins de conhecimento 
ou de pesquisa. Ele não corresponde a uma realidade e ele não deve corresponder a uma realidade. O tipo ideal, 
segundo a fórmula empregada por Max Weber, é 'um quadro de pensamento homogêneo'. Um quadro desses 
nunca será encontrado em sua pureza conceitual; ele é uma utopia. É importante, entretanto, acrescentar que ele 
não deve tampouco ter um caráter normativo; ele não propõe um 'ideal' a realizar, um dever ser, uma meta, um 
objetivo. Ele é mais uma idéia do que um ideal, no sentido em que ele forma uma representação puramente 
conceitual de ou objeto de certa forma purificado das variações contingentes empíricas. A utilidade do tipo ideal 
reside na possibilidade que ele abre de comparar realidades observáveis com o tipo puro que o pesquisador 
construiu, seja para constatar em que essas realidades se afastam dele, seja para constatar a evolução no tempo 
em comparação com o tipo ideal, seja ainda para comparar entre si realidades observadas em contextos 
diferentes." (ROCHER, 1999, p. 790, grifo do autor). 

85 "Também é emblemática dessa preocupação liberal-subjetivista com o prestígio da decisão normativa geral e 
abstrata a valorização da segurança jurídica. A decisão legislativa prévia é importante instrumento para ampliar 
o potencial de previsibilidade da conduta a ser exigida dos indivíduos." (ALMEIDA, 2014, p. 373).  

86 "O órgão de controle jurisdicional decide em nome da legalidade, ou seja, invocando a aplicação da decisão 
legislativa; mas efetivamente, quem dá conteúdo à legalidade – filtrando a melhor solução para o caso concreto 
– é o órgão jurisdicional." (ALMEIDA, 2014, p. 375).   
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Divergências que não se resumem ao aspecto normativo, mas podem ter explicações mais 

complexas, talvez insuperáveis. Visões diferentes sobre o Direito Administrativo ou o que ele 

deve ser. Nesse sentido, há de se ter uma postura cética em relação ao pensamento de que "uma 

teoria" pode de ser facilmente construída. Seria mesmo possível? E, sobretudo, há de se ter um 

ceticismo quanto a se ela seria incorporada e aplicada quase que automaticamente pelos 

tribunais de todo o país. 

É por esse motivo que, para progredir no entendimento da LIA, antes de elaborar 

teses ou prescrições, deve-se saber como as decisões judiciais têm enquadrado as condutas na 

violação aos princípios da administração pública e, em seguida, como elas têm aplicado as 

sanções a estes atos de improbidade administrativa. Com essa preocupação em mente é que o 

quarto capítulo da dissertação ocupar-se-á de um estudo empírico do tema. Antes, porém, é 

necessário apresentar as escolhas e a metodologia para a pesquisa jurisprudencial. 
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4. A CONSTRUÇÃO DA PESQUISA: AS ESCOLHAS E A METODOLOGIA 

 

Conforme narrado na introdução do trabalho, embora o projeto de pesquisa tenha 

circulado sobre o mesmo tema desde o ingresso no Mestrado até o presente, a pergunta de 

pesquisa central foi sendo alterada e ajustada ao longo do tempo. Ao final, o trabalho se propôs 

a responder ao seguinte: como as decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo fundamentam o 

ato de improbidade que viola os princípios da Administração Pública (art. 11, da LIA)? 

Tendo em vista a preocupação empírica, de análise jurisprudencial, deste trabalho, 

é imprescindível justificar as escolhas e a metodologia utilizada. A escolha do tema, em si, já 

foi explicitada na introdução. Neste momento, portanto, será apresentado o que norteou a 

escolha do recorte de jurisdição – Tribunal de Justiça de São Paulo – e do recorte temporal – 

de 26 de outubro de 2017 a 25 de outubro de 2018. Após, serão expostos os parâmetros de 

pesquisa utilizados para obter a amostra final de acórdãos que será objeto de estudo, as variáveis 

construídas para fazer o diagnóstico, bem como os tipos de dados coletados. Após, discorrer-

se-á acerca do método de pesquisa adotado e, por fim, apresentar-se-ão algumas advertências 

para a leitura dos resultados a serem expostos no capítulo 5.  

  

4.1. A escolha da jurisdição: do Superior Tribunal de Justiça para o Tribunal de Justiça 

de São Paulo 

 

Para responder à pergunta proposta, o primeiro recorte que deveria ser feito era 

quanto à jurisdição. Escolheu-se, em um primeiro momento, o Superior Tribunal de Justiça por 

pelo menos duas razões: (i) é o Tribunal que concentra casos de todo o país e, portanto, teria 

representatividade nacional; (ii) é o responsável pela uniformização da lei federal (art. 105, III, 

a, b, c, CRF88).  

Assim, a pergunta de pesquisa foi formulada da seguinte maneira: como o STJ 

fundamenta as decisões quanto ao ato de improbidade que viola os princípios da Administração 

Pública (art. 11, da LIA)? 

Propunha-se levantar, a partir das decisões do STJ, quais são os fundamentos 

usados para que algumas condutas sejam consideradas ímprobas (ou não ímprobas) sob o 

disposto no art. 11, da LIA. Ou seja, pretendia-se saber quais fundamentos são usados pelo STJ 

para entender que determinadas ações ou omissões do agente público constituem violações aos 

princípios da Administração Pública (honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às 

instituições, além da moralidade e publicidade). 
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Após alguns testes com diversos parâmetros de pesquisa no endereço eletrônico do 

STJ, onde é possível ter acesso ao banco de decisões judiciais (seção Jurisprudência)87, e várias 

comparações de resultados, foi possível encontrar o parâmetro88 mais adequado para a 

abrangência do maior número de decisões colegiadas89. De modo semelhante, fez-se um recorte 

temporal que refletia a preocupação inicial trazida no trabalho90.  

Uma vez encontrado o parâmetro de pesquisa, iniciou-se a análise preliminar do 

material. Primeiramente, procedeu-se à leitura completa dos 20 primeiros julgados. Após, fez-

se a leitura por amostragem – de maneira aleatória – dos 80 acórdãos seguintes. Infelizmente, 

percebeu-se que as decisões, em sua maioria, não possibilitavam a extração de elementos 

interessantes.  

Isto porque geralmente usa-se a Súmula 791 como fundamento para não analisar a 

conduta do agente apontada como ímproba e, mesmo quando afastada – por se entender que 

não há "reexame fático-probatório", mas apenas o "delineamento jurídico dos fatos" – os 

Ministros são sucintos em sua fundamentação. Percebeu-se, nesta leitura preliminar, que os 

precedentes jurisprudenciais citados nas decisões – que ocupam pelo menos metade do voto – 

são usados para ratificar entendimentos consolidados do tribunal, tais como: a dispensabilidade 

da ocorrência de dano para a configuração dos atos previstos no artigo 11, da LIA, a 

impossibilidade de verificar se houve dolo ou não e a impossibilidade de revisar a dosimetria 

das sanções. Em suma, pouco se diz sobre a razão para se concluir que a conduta viola um 

princípio, por que há o dolo (ou sua ausência), por que as sanções aplicadas atendem ou não à 

proporcionalidade92. De certa maneira, a leitura preliminar dos acórdãos do STJ acabou 

confirmando o que José Guilherme Giacomuzzi já havia afirmado em obra sobre a moralidade 

administrativa. 

 

 
87 Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/. Acesso em: 1º de julho de 2019. 
88 O parâmetro escolhido foi no campo "Pesquisa Livre", o uso de termos combinado com os “conectivos-

operadores” (operadores booleanos) oferecidos pelo Tribunal: < art$ ADJ10 11 ADJ10 (“8.429”$ OU “8429”$ 
ou “LIA” ou “Improbidade”). Para chegar a este parâmetro, vários testes foram realizados. Porém, como não foi 
a escolha final deste trabalho, isto não será exposto aqui. 

89 Colegiadas são as decisões tomadas pelas Turmas ou Seções do Superior Tribunal de Justiça, contrapondo-se às 
decisões monocráticas dos Ministros. 

90 Utilizou-se o período de 17 de março de 2015 até 26 de abril de 2019, ou seja, um ano antes da entrada em vigor 
do Novo Código de Processo Civil e um ano depois da entrada em vigor da Lei nº 13.655/2018 (que acrescentou 
artigos ao Decreto-Lei nº 4.657/1942). 

91 "Súmula 7. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (BRASIL, STJ, 1990). 
92 Estas também foram as conclusões de Ana Cristina de Melo Silveira em trabalho no qual analisou 39 acórdãos 

do Tribunal do período de 02/02/2013 a 02/02/2015, quanto à revisão das sanções da LIA. Segundo ela, além de 
não haver um uso lógico da Súmula 7 pelo STJ, "grande parte dos acórdãos foram lacônicos ou contraditórios 
nas suas fundamentações." (SILVEIRA, 2017, p. 310)   
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A questão que parece mais candente, contudo, na interpretação do art. 11 da LIA diz 
com o elemento subjetivo do agente. A jurisprudência do STJ (aqui considerada 
somente nos anos de 2011 e 2012) reflete bem o estado da arte. O STJ tem 
diuturnamente sufragado duas máximas: (i) a de que é necessário o elemento subjetivo 
para caracterizar o ato de improbidade administrativa, em qualquer de suas 
modalidades; e (ii) a de que o elemento subjetivo necessário para configurar a 
improbidade do art. 11 (e do art. 9º) é o dolo, ainda que 'dolo genérico' ou 'dolo 
eventual', como se encontra em alguns acórdãos. O ponto ao qual pretendo chamar a 
atenção, contudo, é este: não se sabe o que significa esse 'dolo' eventual, genérico ou 
específico pela leitura dos acórdãos do STJ. Não é coincidência que a maioria dos 
acórdãos encontrados traga a seguinte sequência de raciocínio, que, via de regra, vem 
em forma de frases, ou um conjunto de excertos, bastante simples: os acórdãos que 
culminam com a absolvição do réu mencionam geralmente duas coisas: (i) que "é 
necessário o elemento subjetivo para caracterizar a improbidade" e que (ii) a LIA visa 
à punição do desonesto, não do incompetente, na esteira do que foi doutrinariamente 
acima exposto (v. item 6.2), enquanto os acórdãos que culminam com a condenação 
do réu fazem igualmente alguma afirmação que gira em torno da seguinte ideia: o 
dolo necessário para a caracterização da improbidade é o 'genérico' ou o 'eventual', e 
não o específico'. (GIACOMUZZI, 2013, p. 315 e 316).93 

 

Considerando esta realidade, entendeu-se que seria mais adequado direcionar a 

pesquisa às instâncias inferiores, nas quais, diante da maior proximidade dos julgadores com 

os fatos da lide, mais elementos poderiam ser obtidos para responder à pergunta de pesquisa. 

Contudo, o Brasil conta com 27 Tribunais de Justiça Estaduais, 5 Tribunais Regionais Federais, 

27 Tribunais Regionais Eleitorais e 12 Circunscrições Judiciárias Militares Estaduais.  

Todos estes tribunais, de maneira direta ou indireta, julgam ações que envolvem o 

tema da improbidade administrativa. Evidentemente, fazer uma pesquisa em todos estes 

tribunais, ainda que desejável para a obtenção de resultados mais completos no aspecto 

quantitativo, seria impossível em uma pesquisa de Mestrado envolvendo apenas um 

pesquisador. Ademais, o escopo desta pesquisa é qualitativo e, embora apresente alguns 

resultados quantitativos, não tem por objetivo principal a obtenção desses resultados. 

Então, como fazer o recorte geográfico da pesquisa? Os critérios que foram 

utilizados para fazer este recorte são tanto objetivos quanto subjetivos. No plano objetivo, 

entendeu-se que a escolha deveria recair sobre o Tribunal que tivesse o maior número de casos 

no tema da improbidade. Isto porque, em tese, quanto maior o número de casos, maior será a 

probabilidade de existir ampla variedade de matérias de fato discutidas.  

Considerando que se desconhece uma base de dados oficial que contenha os 

números em tempo real das ações de improbidade que tramitam no país ou em cada tribunal, o 

trabalho se baseou em um estudo quantitativo feito em 2011, sob coordenação de Paulo Eduardo 

 
93 Como se verá no capítulo destinado ao diagnóstico das decisões, essa percepção do autor acerca das decisões 

do STJ tem impacto direto nas decisões dos tribunais de segundo grau, como é o caso do TJSP. Mas este é um 
assunto para ser tratado adiante.  
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Alves da Silva e Susana Henriques da Costa, intitulado A eficácia do sistema jurídico de 

prevenção e combate à improbidade administrativa, em um relatório do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) sobre o tema da improbidade administrativa e, por último, no Cadastro Nacional 

de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa. 

 O primeiro estudo apontou que o universo dos casos de improbidade administrativa 

no país envolvia 16.706 casos até 2010. Desses, quase metade (8.152) eram do Tribunal do 

Estado de São Paulo (TJSP). A segunda colocação era ocupada pelo Tribunal de Justiça Minas 

Gerais (TJMG), com 3.436 casos (SILVA; COSTA, 2011, p. 20). 

Os dados trazidos pelo CNJ em seu relatório, ainda que não coincidam quanto aos 

números brutos do estudo anteriormente citado, confirmam a predominância do TJSP na 

quantidade de ações de improbidade administrativa. Segundo um relatório do órgão do ano de 

2015, coordenado por Luiz Manoel Gomes Junior, de um universo de 8.183 casos no Brasil no 

período compreendido entre 2010 e 2013, 2.628 pertenciam ao TJSP. O segundo colocado era 

o Tribunal do Rio Grande do Sul (TJRS), com 708 casos (GOMES JUNIOR, 2015, p. 30 – 31). 

Por fim, também confirmando a primeira posição do TJSP, o Cadastro Nacional de 

Condenados por Ato de Improbidade Administrativa e por Ato que implique Inelegibilidade 

(CNCIAI)94, aponta que do ano de 2008 a 03 de maio de 2019, data na qual houve a consulta a 

esta base de dados, em um universo de 24.180 condenações por improbidade administrativa, de 

julgamentos transitados em julgado ou decididos por órgão colegiado, o Tribunal de Justiça de 

São Paulo tinha condenado 6.256 pessoas, seguido, de longe, pelo Tribunal Regional da 5ª 

Região (que abrange os Estados de Alagoas, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e 

Sergipe) com 2.656 casos. 

Desta maneira, a partir do critério objetivo da quantidade, concluiu-se que o 

Tribunal de Justiça de São Paulo seria uma escolha justificável em termos de 

representatividade, isto é, em ter, possivelmente, a maior variedade de matérias de fato 

discutidas no tema da improbidade administrativa. 

Porém, como se disse, além do critério objetivo, há razões subjetivas para a escolha 

do Tribunal de Justiça de São Paulo. Como este trabalho está sendo desenvolvido em uma 

instituição de ensino superior localizada no Estado de São Paulo, entende-se que é pertinente a 

escolha desta jurisdição como objeto de estudo. Ainda, considerando que o autor deste trabalho 

não advoga nesta jurisdição e, portanto, desconhece os Juízes e Desembargadores competentes 

pelo julgamento das ações de improbidade, acredita-se que haverá maior distanciamento no 

 
94 Disponível em: < http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/relatorioQuantitativoCondenacoes.php. >. Acesso 

em: 3 de maio de 2019. 
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estudo dos dados coletados. Isto certamente seria prejudicado se o trabalho tivesse como objeto 

as decisões do Tribunal de Justiça do Paraná, no qual o autor conhece os perfis dos 

Desembargadores das duas Câmaras Cíveis competentes pelas ações de improbidade, 

considerando que já julgaram várias causas nas quais o autor deste trabalho atuou. 

Estas são, portanto, as justificativas para o recorte de jurisdição da pesquisa. 

 

4.2. O recorte temporal e os parâmetros de pesquisa utilizados 

 

Uma vez feito e justificado o recorte de jurisdição, iniciaram-se as pesquisas 

preliminares na base de dados que contém as decisões de segundo grau do Tribunal de Justiça 

de São Paulo, na seção de Consulta de Jurisprudência (chamado e-saj)95, a fim de conhecer o 

universo geral do tema de improbidade administrativa e também para encontrar o melhor 

parâmetro de pesquisa96. Abaixo, a imagem 1 apresenta o layout desta seção do site do TJSP: 

 

 

 
95 Disponível em: https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/consultaCompleta.do?f=1. Acesso em 1º de julho de 2019. 
96 Infelizmente, como o sistema de busca deste Tribunal é diferente do sistema do Superior Tribunal de Justiça, 

não foi possível repetir o mesmo parâmetro de pesquisa que havíamos utilizado, conforme reportado 
anteriormente. De fato, o STJ possui um sistema de busca bastante organizado e com instrumentos sofisticados, 
sendo possível obter resultados muito precisos (VEÇOSO et al., 2014). Além dos mecanismos booleanos mais 
completos se comparados aos de outros tribunais, o STJ tem um sistema de indexação e classificação bastante 
preciso e atualizado, permitindo fazer uma busca apenas pela norma discutida e até pelo artigo, inciso ou 
parágrafo de uma determinada lei.  
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Imagem 1 – Layout da seção de Consulta de Jurisprudência do TJSP. 

 

Antes de dar seguimento à exposição dos parâmetros utilizados, cumpre justificar 

a maneira bastante descritiva de como ela será feita. Isto se deve a uma das principais regras 

metodológicas nos trabalhos empíricos: a possibilidade de replicação. 

 
O bom trabalho empírico adere ao padrão de replicação: outro pesquisador deve 
conseguir entender, avaliar, basear-se em, e reproduzir a pesquisa sem que o 
autor lhe forneça qualquer informação adicional. Esta regra não requer que alguém 
de fato replique os resultados de um artigo ou livro; ela requer apenas que os 
pesquisadores forneçam informações – no artigo, livro ou em outra forma disponível 
ou acessível ao público – suficientes para a replicação dos resultados em princípio. 
(EPSTEIN; KING, 2013, p. 47 – 48, grifo nosso).97 

  

Também, antes de apresentar os critérios de pesquisa, é importante expor algumas 

características da base de dados de jurisprudência do TJSP, obtidas diretamente em consulta 

feita à Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal98. Segundo a informação prestada, 

todas as decisões proferidas em segundo grau – acórdãos, decisões monocráticas e acordos 

homologados – estão disponíveis, em um formato padrão, desde outubro de 2007, sendo que as 

decisões anteriores, de tribunais que não existem mais, como o de Alçada, foram migradas para 

o novo sistema. 

Segundo a resposta à consulta, a base de dados do TJSP é apenas uma, destinada 

tanto ao público interno do Tribunal – magistrados e servidores – quanto ao externo, contendo, 

portanto, os mesmos parâmetros de pesquisa. A alimentação da base de dados de jurisprudência 

é feita diariamente ou à medida em que as decisões são proferidas e finalizadas pela Turma 

competente. Ainda, a informação é de que não há distinção de tratamento entre decisões 

proferidas em julgamentos virtuais ou presenciais quanto à disponibilização na base de dados. 

Apresentadas estas informações, passa-se à exposição dos parâmetros de pesquisa 

usados. Na data de 22 de junho de 2019, no período da tarde, iniciou-se a pesquisa pelo tipo 

“Consulta completa”, que permite a “Pesquisa Livre” com qualquer palavra ou expressão. Esta 

 
97 Como a autora e o autor justificam, "o padrão de replicação mantém o inquérito empírico acima do nível dos 

ataques ad hominem à aceitação incondicional dos argumentos de autoridades." (EPSTEIN; KING, 2013, p. 53). 
E, ainda, a publicização dos procedimentos é importante, pois "tais procedimentos podem, e, na maioria das 
vezes, vão, influenciar os resultados relatados na pesquisa." (EPSTEIN; KING, 2013, p. 56). 

98 A consulta foi feita pelo Sistema de Informação ao Cidadão, disponível do site do Tribunal, no dia 18 de 
novembro de 2019, tendo sido gerado quatro protocolos, quais sejam: 2019/00179909, 2019/00179913, 
2019/00179921 e 2019/00179926. A resposta do Secretaria de Tecnologia de Sistemas Judiciais – Segunda 
Instância, foi recebida no dia 25 de novembro de 2019, tendo sido assinada pela Supervisora de Serviço, Sra. 
Elen Patrícia Pereira Mariano. A consulta completa – perguntas e respostas – está no Anexo 3, ao final deste 
trabalho. 
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opção busca todos os documentos (acórdãos, acórdãos do colégio recursal, decisões 

monocráticas e homologações de acordo) que contenham, em qualquer parte do documento (na 

ementa, no texto dos votos ou mesmo em um precedente citado no voto), a palavra ou expressão 

utilizada. Daí porque ao usarmos como parâmetro a palavra <improbidade>99, mais de 52 mil 

resultados foram obtidos, ainda que nem todos tratem do tema da improbidade. Logo, este não 

pode ser considerado o universo total de processos de improbidade. 

Ainda na mesma data e no mesmo tipo de pesquisa (“Pesquisa Livre”), iniciou-se 

o refinamento das buscas, utilizando os seguintes parâmetros e obtendo os seguintes resultados. 
 

Tabela 4.1 – Parâmetros e resultados das pesquisas jurisprudenciais "Pesquisa Livre". 
 

Pesquisa Parâmetros Resultados 
1 improbidade E princípios E administração 18.872 
2 improbidade E “violação dos princípios da administração” 566 
3 11 E (improbidade OU LIA OU 8.429 OU 8429) 38.291 
4 improbidade E “princípios da administração” 6.986 

Fonte: elaboração própria 
 

Como se observa, foram utilizados em todas as quatro pesquisas os operadores 

booleanos100. A letra < E > é um operador que “permite consultar os documentos que 

contenham todas as palavras informadas”101. Já o operador < OU > possibilita encontrar “os 

documentos que contenham todas as palavras informadas ou apenas uma delas”102. As aspas < 

“_” > usadas nas pesquisas 2 e 4, permitem que a expressão exata, tal qual foi escrita no 

buscador, seja localizada no documento. Por fim, os parênteses < (_) > permitem separar os 

operadores booleanos, de modo que não conflitem entre si103. 

 
99 Usaremos este símbolo <_>, ao invés das aspas, pois o uso de aspas tem uma função específica nas buscas. 
100 Também chamados de conectivos-operadores ou operadores lógicos. Segundo definição apresentada no site do 

STJ, “Conectivos ou operadores são termos de ligação entre os parâmetros de pesquisa digitados. Seu objetivo é 
indicar ao sistema como os parâmetros devem se vincular e como um deve aparecer em relação ao outro.”. 
Disponível em: http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Sob-medida/Advogado/Ajuda/Dicas-de-
Pesquisa/Como-utilizar-conectivos%E2%80%93operadores. Acesso em: 1º de julho de 2019. 

101 Disponível em: https://esaj.tjsp.jus.br/WebHelp//#id_operadores_logicos.htm. Acesso em: 1º de julho de 2019. 
102 Disponível em: https://esaj.tjsp.jus.br/WebHelp//#id_operadores_logicos.htm. Acesso em: 1º de julho de 2019. 
103 “Além dos operadores apresentados, você também pode utilizar o parêntese para pesquisas mais complexas. 

Por exemplo, ao pesquisar “plano de saúde” E angioplastia OU ecocardiograma, não está explícito qual operação 
será desenvolvida primeiro, contudo, se você utilizar a seguinte ordem “plano de saúde” E (angioplastia OU 
ecocardiograma), entre parênteses, o resultado da pesquisa exibirá todas as ocorrências que contenham a frase 
“plano de saúde” e a palavra “angioplastia”, juntamente com todas as ocorrências que contenham a frase “plano 
de saúde” e a palavra “ecocardiograma”. Disponível em: 
https://esaj.tjsp.jus.br/WebHelp//#id_operadores_logicos.htm. Acesso em 1º de julho de 2019. 
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Após, na mesma data, passou-se a utilizar juntamente com o campo de Pesquisa 

Livre, os campos da Pesquisa por Campos Específicos. No campo "Classe", no qual é possível 

escolher o gênero processual de decisão que se quer104, obteve-se o seguinte resultado: 
 
Tabela 4.2 – Parâmetros e resultados das pesquisas jurisprudenciais "Pesquisa Livre" e 
"Classe". 
 

Pesquisa Parâmetros Resultados 

5 
Pesquisa Livre: Improbidade E “Princípios da Administração” 

4.404 
Classe: Recursos (apelação cível, apelação/remessa necessária, correição 
parcial cível, remessa necessária cível) 

Fonte: elaboração própria. 

 

No caso, a escolha destas quatro classes de recursos105 se deve ao fato de que eles 

se referem às decisões de mérito. Ou seja, dentro da área Processo Cível e do Trabalho106, que 

abrange a matéria de improbidade administrativa107, o objetivo com esta pesquisa foi delimitar 

a busca às decisões que julgam o mérito, excluindo-se os recursos de agravo de instrumento 

(geralmente destinados à impugnar o recebimento, ou não, da ação de improbidade ou o 

bloqueio cautelar de bens do acusado) e embargos (infringentes ou de declaração).   

Em seguida, decidiu-se por testar a pesquisa por campos específicos sem usar 

termos ou expressões. Dois campos foram usados: "Classe" e "Assunto"108. Neste segundo 

campo, dentro da área de Direito Administrativo e Outras Matérias de Direito Público, há o 

tema de Atos Administrativos e, dentro deste, o subtema de Improbidade Administrativa, o qual 

ainda se divide nos três tipos de improbidade (dano ao erário, enriquecimento ilícito e violação 

aos princípios administrativos). Assim, os seguintes resultados foram obtidos. 
 

 
104 São 5 grandes classes previstas no buscador: (1) Processo Cível e do Trabalho; (2) Processo Criminal; (3) 

Procedimentos Administrativos; (4) Classes Antigas do SAJ; (5) Juizados da Infância e da Juventude. 
105 Posteriormente, como se demonstrará, o tipo de recurso Correição Parcial Cível foi excluído, uma vez que ele 

não é usado nas ações de improbidade administrativa. 
106 Dentro da área de Processo Cível e do Trabalho estão as seguintes classes: (1) Tutela Provisória; (2) Outros 

Procedimentos; (3) Processo Cautelar; (4) Recursos; (5) Processo de Conhecimento; (6) Processo de Execução. 
107 A matéria de improbidade administrativa tem quantidade razoável de resultados na grande classe denominada 

Classes Antigas do SAJ. Buscando-se a palavra < improbidade > no campo de pesquisa "Ementa", encontram-se 
501 resultados. Usando a mesma palavra no campo de "Pesquisa Livre", encontram-se 1.071 resultados. Porém, 
eles são anteriores ao ano de 2005, período que não está dentro do nosso recorte temporal, como adiante será 
mostrado. 

108 São os seguintes assuntos, e respectivos códigos numéricos, disponíveis no campo Assunto: (1) 0 – assunto não 
especificado; (2) 14 – Direito Tributário; (3) 195 – Direito Previdenciário; (4) 287 – Direito Penal; (5) 864 – 
Direito do Trabalho; (6) 899 – Direito Civil; (7) 1146 – Direito Marítimo; (8) 1156 – Direito do Consumidor; (9) 
1209 – Direito Processual Penal; (10) 6191 – Direito Internacional; (11) 7724 – Registros Públicos; (12) 8826 – 
Direito Processual Civil e do Trabalho; (13) 9633 – Direito da Criança e do Adolescente; (14) 9985 – Direito 
Administrativo e Outras Matérias de Direito Público; (15) 99999999 – Assuntos Antigos do SAJ.  
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Tabela 4.3 – Parâmetros e resultados das pesquisas jurisprudenciais "Assunto" e "Classe". 
 

Pesquisa Parâmetros Resultados 
6 Assunto: 10011 – Improbidade Administrativa 28.271 

7 
Classe: Recursos (apelação cível, apelação/remessa necessária, remessa 
necessária cível) 9.759 
Assunto: 10011 – Improbidade Administrativa 

8 Assunto: 10014 – Violação aos Princípios Administrativos 1.689 

9 
Classe: Recursos (apelação cível, apelação/remessa necessária, remessa 
necessária cível) 638 
Assunto: 10014 – Violação aos Princípios Administrativos 

Fonte: elaboração própria. 

 

Esses poderiam ser critérios para conhecer o universo geral das ações de 

improbidade administrativa que tramitaram no Tribunal de Justiça de São Paulo. Porém, tais 

dados geraram desconfiança quando se percebe que apenas 1.689 dos 28.271 casos tratam do 

artigo 11, da Lei de Improbidade Administrativa. Afinal, os estudos citados anteriormente 

indicavam que a maioria das ações de improbidade tipificavam a conduta como violadora dos 

princípios da Administração Pública. Ao explorar as primeiras decisões da pesquisa 6, notou-

se que muitas tratavam exclusivamente do artigo 11, da LIA, mas estavam classificadas no 

grande tema Improbidade Administrativa (código 10011). 

Isto levou à seguinte conclusão: o uso do campo "Assunto" pode ser um indicativo 

da quantidade total aproximada das ações de improbidade administrativa (abrangendo todos os 

tipos de improbidade, isto é, artigos 9º, 10 e 11) que tramitaram no TJSP (principalmente a 

pesquisa nº 6), mas não o universo de casos envolvendo exclusivamente um dos tipos de 

improbidade. Diante disto, o campo "Assunto" foi descartado para as pesquisas seguintes. 

A seguir, já na data de 25 de junho de 2019, no período da tarde e da noite, passou-

se a usar o campo de pesquisa "Ementa", individualmente ou combinado com o campo de 

pesquisa Classe. O campo de pesquisa "Ementa" apenas permite a busca de palavras ou 

expressões que estejam presentes na ementa do acórdão e não na íntegra do(s) voto(s). 

 

Tabela 4.4 – Parâmetros e resultados das pesquisas jurisprudenciais "Ementa com booleano" e 
"Classe". 
 

Pesquisa Parâmetros Resultados 
10 Ementa: improbidade 21.915 

11 
Ementa: improbidade 

8.949 Classe: Recursos (apelação cível, apelação/remessa necessária, remessa 
necessária cível) 

12 Ementa: improbidade E “princípios da administração” 991 
13 Ementa: 11 E (8.429 OU 8429 OU LIA OU Improbidade) 2.656 

14 Ementa: (11 OU “princípios da administração”) E (8.429 OU 8429 OU LIA OU 
Improbidade) 3.164 



 87 
 

15 
Ementa: improbidade E “princípios da administração” 

824 Classe: Recursos (apelação cível, apelação/remessa necessária, remessa 
necessária cível) 

16 
Ementa: 11 E (8.429 OU 8429 OU LIA OU Improbidade) 

2.031 Classe: Recursos (apelação cível, apelação/remessa necessária, remessa 
necessária cível) 

17 

Ementa: (11 OU “princípios da administração”) E (8.429 OU 8429 OU LIA OU 
Improbidade) 2.427 Classe: Recursos (apelação cível, apelação/remessa necessária, remessa 
necessária cível) 

Fonte: elaboração própria. 

 

Dessas buscas, concluiu-se que usar a expressão < improbidade > sozinha no campo 

"Ementa", como nas pesquisas 10 e 11, geraria resultado muito genérico e abrangente. Porém, 

a expressão < “princípios da administração” >, usada sozinha nas pesquisas 12 e 15, restringia 

em demasia a pesquisa, pois percebeu-se que algumas decisões, embora abordem o tipo de 

improbidade que viola os princípios da Administração, acabam por não usar esta expressão. 

Usam simplesmente o número do artigo (11), seguido do número da Lei (ou da abreviatura 

(LIA) ou simplesmente da palavra improbidade ou Lei de Improbidade). Em outros momentos, 

usam expressões similares, como < princípios constitucionais da administração > ou < 

princípios reitores da administração > dentre outras. Em contrapartida, usar apenas o número 

do artigo < 11 >, como nas pesquisas 13 e 16 poderia excluir decisões que usam em sua ementa 

a expressão < princípios >. Neste sentido, as pesquisas 14 e 17 trouxeram resultados mais 

expressivos.  

Decidiu-se, então, ao invés de usar a expressão < “princípios da administração” >, 

usar tão somente o termo < princípios > (o plural ou singular é indiferente, bem como usar 

letras maiúsculas ou minúsculas), obtendo-se o seguinte resultado. 

 

Tabela 4.5 – Parâmetros e resultados das pesquisas jurisprudenciais "Ementa com booleano". 
 

Pesquisa Parâmetros Resultados 
18 Ementa: (11 OU princípios) E (8.429 OU 8429 OU LIA OU Improbidade) 6.056 

Fonte: elaboração própria. 
 

Considerando que uma decisão pode usar em sua ementa apenas o princípio tido 

por violado, sem usar o termo < 11 > ou < princípio >, foram adicionados aqueles princípios 

em espécie (honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade) presentes no caput do artigo 

11. 

 

Tabela 4.6 – Parâmetros e resultados das pesquisas jurisprudenciais "Ementa com booleano 2". 
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Pesquisa Parâmetros Resultados 

19 Ementa: (11 OU princípios OU honestidade OU imparcialidade OU legalidade 
OU lealdade) E (8.429 OU 8429 OU LIA OU Improbidade) 6.347 

Fonte: elaboração própria. 
 

Assim, usando este parâmetro de pesquisa é possível obter decisões com diferentes 

combinações. Por exemplo: < 11 e LIA >, < 11 e 8.429>, < princípios e improbidade >, 

<princípios e LIA >, < honestidade e improbidade >, < lealdade e 8429 > e assim por diante.  

Seria desejável acrescentar os termos moralidade, impessoalidade, publicidade ou 

eficiência, mas o campo "Ementa" não permitia ultrapassar o número de caracteres utilizados 

na pesquisa nº 19109. Diante disso, considerou-se que este era o melhor parâmetro linguístico 

para buscar os casos que tivessem como objeto um ato de improbidade que violasse os 

princípios da Administração Pública previstos no artigo 11, da LIA. 

Por fim, aplicou-se este parâmetro do campo "Ementa" combinado com o campo 

Classe, que, como explicado anteriormente, permite a seleção das decisões relacionadas ao 

mérito.  

 

Tabela 4.7 – Parâmetros e resultados das pesquisas jurisprudenciais "Ementa com booleano 2" 
e "Classe". 
 

Pesquisa Parâmetros Resultados 

20 

Ementa: (11 OU princípios OU honestidade OU imparcialidade OU legalidade 
OU lealdade) E (8.429 OU 8429 OU LIA OU Improbidade) 

4.043 
Classe: Recursos (apelação cível, apelação/remessa necessária, remessa 
necessária cível) 

Fonte: elaboração própria. 
 

Este, enfim, parece ser o universo de decisões de mérito (até a data de 25 de junho 

de 2019) que envolvem atos de improbidade que violam os princípios da Administração Pública 

previstos no artigo 11, da Lei de Improbidade Administrativa. 

Contudo, tal qual foi afirmado para justificar o recorte de jurisdição, ainda que fosse 

desejável fazer uma pesquisa ampla, que abrangesse a maior quantidade de material possível, 

uma pesquisa de Mestrado envolvendo um pesquisador não permite a investigação de mais de 

4 mil acórdãos de mérito. Ademais, como esta pesquisa tem natureza predominantemente 

 
109 Ademais, em testes substituindo < imparcialidade > por < moralidade > ou por < publicidade >, e usando os 

demais parâmetros da pesquisa nº 21 (adiante), o resultado não teve alteração substancial. No caso do termo < 
moralidade >, dois resultados a mais foram obtidos. Quanto à < publicidade >, um resultado adicional foi obtido. 
Por fim, em relação à < eficiência >, dois resultados a mais foram obtidos. 
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qualitativa, a quantidade não é um elemento essencial da pesquisa. Seria necessário fazer um 

recorte temporal na pesquisa. 

Assim, considerando que a pergunta de pesquisa tem como indagação a 

fundamentação das decisões do TJSP, levou-se em consideração a promulgação da Lei nº 

13.655/2018, publicada no Diário Oficial da União no dia 26 de abril de 2018, que incluiu no 

Decreto-Lei nº 4.657/1942, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), 

disposições sobre segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito público. 

Isto porque esta Lei trouxe significativas inovações acerca do uso dos valores jurídicos abstratos 

(como os princípios jurídicos), na forma de responsabilizar os agentes públicos e na aplicação 

de sanções a eles.  

Neste sentido, a fim de saber se a Lei 13.655/2018 trouxe alterações na maneira 

como os julgadores enfrentam os casos de improbidade administrativa, entendeu-se pertinente 

fazer o recorte temporal de um ano, sendo 6 meses anteriores e 6 meses posteriores à publicação 

da referida Lei. Ainda que o presente trabalho não tenha como escopo único verificar a recepção 

(ou não) dos acréscimos da LINDB, este é um recorte temporal pertinente. E, como se vê no 

quadro abaixo, o recorte temporal de um ano não traz uma quantidade desprezível no universo 

de decisões. 

 

Tabela 4.8 – Parâmetros e resultados das pesquisas jurisprudenciais "Ementa com booleano 2", 
"Classe" e "Data do julgamento". 
 

Pesquisa Parâmetros Resultados 

21 

Ementa: (11 OU princípios OU honestidade OU imparcialidade OU legalidade 
OU lealdade) E (8.429 OU 8429 OU LIA OU Improbidade) 

524 Classe: Recursos (apelação cível, apelação/remessa necessária, remessa 
necessária cível) 
Data do julgamento: 26/10/2017 até 25/10/2018 

Fonte: elaboração própria. 
 

Esta, portanto, é a amostra bruta (524 acórdãos)110 da pesquisa jurisprudencial deste 

trabalho a partir do recorte de jurisdição, do recorte temporal, de tipos de decisão e dos 

parâmetros linguísticos adotados.  

 

4.3. O refinamento da amostra bruta: motivos para o descarte das decisões 

 

 
110 A relação completa dos casos que compõem a amostra bruta está no Anexo 1 (infra), ao final do trabalho. 
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Uma vez feita a delimitação dos parâmetros de pesquisa e tendo sido encontrados 

524 acórdãos, a etapa seguinte foi a da separação entre aqueles que se enquadravam na pergunta 

de pesquisa e aqueles que não tinham relação com ela. Trata-se do refinamento da amostra. 

 Diante da quantidade de decisões encontradas, a estratégia usada foi fazer o 

refinamento da amostra concomitantemente à tabulação do material. Em outras palavras, não 

foi feita, como usualmente se faz, a leitura em duas etapas – uma primeira leitura prévia e rápida 

de todas as decisões para fazer o descarte daquelas que não tinham pertinência com a pesquisa 

e uma segunda etapa com a leitura aprofundada da amostra refinada. A única consequência em 

adotar esta estratégia é que a amostra final só foi conhecida ao final da leitura dos 524 acórdãos 

(ou de 7.413 páginas no total). 

Não obstante a tentativa em encontrar parâmetros bem delimitados a fim de evitar 

deixar decisões pertinentes de fora, bem como de apanhar decisões impertinentes, quase um 

terço da amostra bruta foi descartada, por diferentes motivos. Ao final, 171 acórdãos da amostra 

bruta foram descartados, restando um total de 353 acórdãos efetivamente analisados. A tabela 

a seguir traz os motivos dos descartes e suas respectivas quantidades. 

 

Tabela 4.9 – Motivos e quantidades dos descartes da amostra bruta. 
 

Legendas Motivo do descarte Quantidade 
A Trata exclusivamente do art. 9º 8 
B Trata exclusivamente do art. 10 27 
C Trata exclusivamente dos artigos 9º e 10 9 
D Cita ou explica o art. 11, mas condena expressamente pelo art. 9º, ainda que 

use alguma sanção do art. 11 
11 

E Cita ou explica o art. 11, mas condena expressamente pelo art. 10, ainda que 
use alguma sanção do art. 11 

33 

F Anula a sentença por vício processual (hipóteses do CPC) 9 
G Não tratou de improbidade ou tratou de improbidade lateralmente (ex: 

embargos de terceiro, regime disciplinar de servidor etc) 
47 

H Anula a sentença que não recebeu a inicial (art. 17, § 8º, LIA) 9 
I Mantém a sentença que não recebeu a inicial (art. 17, § 8º, LIA) 5 
J Não conhece do recurso (deserção ou extemporâneo) ou de remessa necessária 

em ação de improbidade 
4 

K Remessa dos autos a outro órgão julgador (ex: para reconhecer 
inconstitucionalidade, declaração de incompetência) 

1 

L Não é possível identificar a tipificação (não há indicação do tipo, nem das 
sanções, nem de princípios) 

4 

M Extinção do processo sem resolução do mérito (por falecimento do réu, por 
perda do objeto etc) 

2 

N Repetido 2 
Fonte: elaboração própria. 

 
Algumas explicações sobre os motivos dos descartes são necessárias. Os motivos 

(F), (G), (H), (J), (K), (M) são casos que não faziam um juízo de mérito da improbidade. As 
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decisões até poderiam adentrar em questões relacionadas à improbidade – ou melhor, aos 

indícios de ato de improbidade, no motivo (H) – mas foram excluídas porque não enfrentavam 

com profundidade se a conduta era ímproba ou não.  

Já os motivos (I) e (L), embora pudessem tratar com mais profundidade de 

improbidade, foram considerados casos inadequados pela pesquisa pelos seguintes motivos. No 

caso do (I) foi porque não houve a produção de provas – a ação é quase que liminarmente 

rejeitada. Já no caso (L), embora a ação tenha seguido seu curso normal, a decisão de segundo 

grau não foi capaz de exteriorizar o tipo de improbidade e as sanções características de cada 

tipo111, o que impediu a pesquisa estabelecer a pertinência do acórdão com o objeto do trabalho.  

Os primeiros motivos de descarte (A), (B) e (C) foram excluídos diante da evidente 

impertinência com a pergunta de pesquisa, que trata do artigo 11, da LIA. Porém, os motivos 

(D) e (E) exigiam mais sensibilidade na análise. Foram 44 casos descartados – houve outros 

casos não descartados – em que o artigo 11 esteve presente concomitantemente com os outros 

dois grandes tipos de improbidade, quais sejam, o enriquecimento ilícito (artigo 9º) e o dano ao 

erário (artigo 10).  

É aceita nos tribunais112 e em boa parte da doutrina113 a cumulação de pedidos em 

ações de improbidade administrativa, ou seja, o autor da ação – Ministério Público ou entidade 

lesada – pode requerer o enquadramento da conduta no artigo 9º e, subsidiariamente, no artigo 

11, ou o enquadramento da conduta no artigo 10 e, subsidiariamente, no artigo 11. Em alguns 

casos, cumulam-se os três tipos de improbidade administrativa e outros pedidos (anulação do 

ato, inconstitucionalidade da lei). Trata-se de uma estratégia processual para tentar punir o 

agente ímprobo primeiramente com as sanções mais severas – dos artigos 9º ou 10 –, mas, 

havendo o insucesso deste pedido, ao menos tenta-se punir com as sanções do artigo 11. 

Assim, é muito comum encontrar petições iniciais contendo uma extensa 

argumentação sobre os três tipos de improbidade. E, entendendo o Juízo que houve conduta 

típica tanto nos artigos 9º ou 10, quanto no artigo 11, há um entendimento – nem sempre 

aplicado, como será apresentado no item 5.1.6 (infra) – de que há de se aplicar as sanções mais 

graves. Trata-se do que no Direito Penal é denominado concurso formal. Contudo, nem sempre 

 
111 Em algumas decisões, a despeito de não haver a tipificação expressa, a partir das sanções fixadas – quantidade 

de anos da suspensão de direitos e da proibição de contratar, ou base de cálculo da multa civil – era possível 
deduzir qual era a tipificação utilizada. 

112 A título de exemplo, STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1.563.621/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, julg. 
26/06/2018, DJe 03/08/2018. 

113 Conferir, por exemplo, PAZZAGLINI FILHO (2018, p. 226). 



 92 
 

a prática corresponde à teoria e não foram poucos os casos em que sanções dos diferentes tipos 

foram misturadas – aplicou-se sanções do inciso I, II e III, do artigo 12, misturadas. 

Daí porque, nesta pesquisa, optou-se por excluir as decisões com base nos motivos 

(D) e (E) em dois tipos de situações. A primeira, nos casos em o julgador afirmou 

expressamente que estava enquadrando a conduta apenas no artigo 9º ou 10, ainda que tivesse 

discorrido sobre o artigo 11 ou os princípios da administração pública. E isto foi aplicado 

mesmo naqueles casos em que, não obstante tenha enquadrado expressamente nos artigos 9º e 

10, tenha ocorrido a aplicação de uma sanção do artigo 11 (prevista no inciso III, do artigo 12).  

A segunda situação para usar os motivos de descarte (D) e (E) foi naquela em que 

o julgador, a despeito de ter enquadrado a conduta em dois ou três tipos de improbidade – 

artigos 9º e 11, ou artigos 10 e 11, ou artigos 9º, 10 e 11, juntos – aplicou apenas as sanções do 

artigo 9º ou 10, usando, portanto, a tese do concurso formal.  

Contudo, naqueles casos em que houve enquadramento em dois ou três tipos de 

improbidade ou nas quais o enquadramento não ficou claro, e houve mistura de sanções – do 

inciso I com o inciso III, ou do inciso II com o inciso III, todos do artigo 12 – a pesquisa optou 

por não descartar e, consequentemente, analisar a decisão.  

Dadas tais explicações, é interessante observar que os principais motivos que 

levaram ao descarte do acórdão foram justamente aqueles relacionados aos outros tipos de 

improbidade, os quais somados resultam em 88 acórdãos descartados. Sobretudo o artigo 10, 

que contou com 60 descartes. Importante ressalvar que o motivo de descarte intitulado "não 

tratou de improbidade ou tratou de improbidade lateralmente" (G) tem uma quantidade razoável 

pelo seguinte motivo: os Casos 102 a 126 tratavam de alguma ação proposta por servidores 

públicos, com o mesmo tema e a mesma causa de pedir, mas ajuizadas individualmente e não 

coletivamente. Portanto, a rigor, ao invés de 24 casos, tem-se apenas 1, o que diminuiria 

substancialmente a quantidade de descartes por este motivo. 

Entende-se que ao menos duas conclusões podem ser extraídas desses dados. A 

primeira é a de que a característica aberta da redação da LIA se comprova na maneira como os 

tipos previstos nos artigos 9º, 10 e 11, se cruzam e se misturam, razão pela qual nem sempre é 

tarefa fácil tipificar um ato de improbidade. Isto decorre, em parte, do fato de a violação aos 

princípios da administração pública também estar presente quando ocorre o enriquecimento 

ilícito ou o dano ao erário praticado por um agente público, como algumas teorias defendem 

(item 3.1.1, supra) Este talvez seja um motivo para explicar a confusão – ou desleixo – de 

algumas decisões, como será tratado no item 5.1.6 (infra).  
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A segunda conclusão, diretamente relacionada à primeira, e que será explorada com 

mais profundidade no item 5.2.1.1 (infra), é a de que o artigo 11 é de fato um tipo de 

improbidade curinga, ou seja, uma válvula de escape que permite aumentar o espectro de 

alcance do controle dos agentes públicos. Se não há de ter se enriquecido ilicitamente ou de ter 

causado dano ao erário, o agente público há de ter violado algum dos princípios. Daí a razão de 

haver uma profusão de princípios nas decisões analisadas, ainda que desnecessariamente, como 

o item 5.2.1.2 (infra) tratará. Em outras palavras, mesmo quando o caso poderia ser 

suficientemente tratado com o tipo do enriquecimento ilícito ou do dano ao erário, não se resiste 

à tentação de usar um ou outro princípio. 

 

4.4. As variáveis construídas e os dados coletados 

 

Apresentado como foi feito o refinamento da amostra, passa-se agora a demonstrar 

como foi feita a leitura e a coleta dos dados. É verdade que a pergunta de pesquisa deste trabalho 

é bastante específica, o que, a princípio, não demandaria uma coleta extensa de dados. Porém, 

a partir da lição de Lee Epstein e Gary King no sentido de que "simplesmente, quando existe 

uma oportunidade de coletar mais dados, nós em geral devemos obter proveito disso" 

(EPSTEIN; KING, 2013, p. 131), a pesquisa acabou partindo de um determinado número de 

variáveis e, a partir da leitura dos acórdãos, construindo outras variáveis de observação. 

Ao final, pode-se dividir as variáveis em três grandes blocos: (1) resumo; (2) 

aspectos de forma; (3) aspectos de conteúdo.  

O primeiro grande bloco é constituído pelas seguintes variáveis: "número" (a 

mesma numeração dada pelos resultados da busca no site do TJSP), "ementa da decisão" e 

"aspecto especial". Quanto à "ementa da decisão", não se trata da ementa do acórdão, mas sim 

um resumo dos principais aspectos da decisão utilizando-se de palavras próprias do autor da 

pesquisa. Procurou-se descrever a categoria do fato, os fatos, o motivo que levou ou não à 

condenação e o resultado da ação. Já a variável "aspecto especial" refere-se aos aspectos da 

decisão que chamaram a atenção do autor da pesquisa114. Em suma, este primeiro bloco é 

constituído por observações e impressões de pesquisa a fim de auxiliar a organização e análise 

posterior do material.  

O segundo grande bloco, denominado "aspectos de forma", trouxe variáveis acerca 

dos aspectos formais da decisão. Logo, não tratou da argumentação dos votos, mas tão somente 

 
114 Por exemplo, em relação à argumentação acerca do dolo, ao modo como usou a jurisprudência ou a doutrina, à 

maneira como fez a dosimetria de alguma sanção etc. 
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dos elementos de identificação. Assim, constituem-se variáveis deste segundo bloco as 

seguintes:  

 

Tabela 4.10 – As variáveis da pesquisa: aspectos de forma. 
 

 Variável Respostas admitidas Explicação 

1 Número do recurso XXXXXXX-
YY.AAAA.8.26.CCCC 

A numeração única do Conselho Nacional de 
Justiça atribuída aos casos do TJSP tem esta 
estrutura: sendo que os números X e Y constituem 
o número da ação; os números A são o ano e os 
números C são a comarca de origem. 

2 Câmara julgadora Número da câmara São 13 Câmaras competentes no TJSP para julgar 
ações de improbidade.  

3 Relator do acórdão Nome do Relator 

O Relator considerado na pesquisa foi aquele que 
proferiu o voto vencedor, independentemente se 
era o relator originário (quando da distribuição da 
ação em segundo grau) ou o voto revisor (primeiro 
dissidente). 

4 Apelante AP, ENT, MP, TE 

A pesquisa dividiu os agentes públicos em 4 
categorias: agente público (AP), entidade pública 
lesada (ENT), Ministério Público (MP), terceiros 
(TE). 

5 Apelado AP, ENT, MP, TE Mesma explicação da variável anterior. 

6 Houve manutenção 
integral da sentença? S, N 

Sim (S) ou Não (N). Por manutenção integral da 
sentença, nenhum ponto pode ter sido alterado. A 
resposta seguiu o resultado conferido ao 
julgamento do recurso pelo Tribunal, ou seja, 
provimento, parcial provimento ou 
desprovimento. 

7 

Em caso de 
modificação, foi de 

pontos laterais 
(honorários, custas, 

juros, correção)? 

S, N, NA 

Sim (S), Não (N) ou Não se Aplica (NA). Pontos 
laterais são aqueles que não alteram o mérito da 
sentença de improbidade, mas tão somente 
questões periféricas, como direito a honorários de 
sucumbência e seu valor. (NA) foi usado para as 
situações em que a sentença era integralmente 
mantida ou se era alterada apenas no mérito. 

8 
Em caso de 

modificação, condena 
ou absolve? 

Condena, Absolve, NA 

Trata-se dos casos em que a sentença foi alterada 
no reconhecimento ou afastamento de 
improbidade administrativa. Ou seja, a sentença 
absolveu e o acórdão condenou ou vice-versa. 
(NA) foi usado para as situações em que a sentença 
era integralmente mantida ou naquelas em que 
ocorreu apenas alteração da dosimetria. 

9 
Em caso de 

readequação, majora ou 
reduz? 

Reduz, Majora, NA 

Trata-se dos casos em que a sentença foi alterada 
na dosimetria das sanções, ou seja, as sanções 
podem ter sido majoradas ou reduzidas.  (NA) foi 
usado para as situações em que a sentença era 
integralmente mantida ou naquelas em que ocorreu 
apenas alteração no reconhecimento ou 
afastamento do ato de improbidade.115 

 
115 As variáveis 7, 8 e 9 não são excludentes, sobretudo nos casos com dois réus. Em alguns casos, houve 

absolvição de um réu e redução de sanção de outro (Caso 8, por exemplo). Porém, não foi encontrado nenhum 
caso em que um réu que apelou foi absolvido e outro réu, absolvido em primeiro grau e apelado em função do 
recurso do autor (MP ou Entidade), foi condenado em segundo grau. 
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10 

Houve ato de 
improbidade no acórdão 
(de pelo menos um dos 

réus)? 

S, N 

Sim (S) ou Não (N). A variável se refere ao 
reconhecimento de ato de improbidade apenas em 
segundo grau, em relação a pelo menos um réu. 

11 Qual o resultado da 
apelação do AP? DES, PP, PRO, NC, NA 

Desprovimento (DES), Parcial Provimento (PP), 
Provimento (PRO), Não Conhecimento (NC) e 
Não se Aplica (NA). Novamente, foi usada como 
referência a proclamação do resultado pelo 
acórdão. (NA) foi usado nos casos em que agente 
público não era apelante, mas apelado ou 
interessado. 

12 Qual o resultado da 
apelação do MP? DES, PP, PRO, NC, NA 

Desprovimento (DES), Parcial Provimento (PP), 
Provimento (PRO), Não Conhecimento (NC) e 
Não se Aplica (NA). Novamente, foi usada como 
referência a proclamação do resultado pelo 
acórdão. (NA) foi usado nos casos em que 
Ministério Público não era apelante, mas apelado, 
interessado ou não foi parte na ação. 

13 Qual o resultado da 
apelação da ENT? DES, PP, PRO, NC, NA 

Desprovimento (DES), Parcial Provimento (PP), 
Provimento (PRO), Não Conhecimento (NC) e 
Não se Aplica (NA). Novamente, foi usada como 
referência a proclamação do resultado pelo 
acórdão. (NA) foi usado nos casos em que a 
entidade não era apelante, mas apelada, interessada 
ou não foi parte na ação. 

14 Qual o resultado da 
apelação do TE? DES, PP, PRO, NC, NA 

Desprovimento (DES), Parcial Provimento (PP), 
Provimento (PRO), Não Conhecimento (NC) e 
Não se Aplica (NA). Novamente, foi usada como 
referência a proclamação do resultado pelo 
acórdão. (NA) foi usado nos casos em que o 
terceiro não era apelante, mas apelado, interessado 
ou não foi parte na ação. 

15 Unânime? S, N Sim (S) ou Não (N). Foi usada como referência a 
proclamação do resultado pelo acórdão. 

16 Data do julgamento Dia/mês/ano 

Optou-se pela data do julgamento e não pela data 
da publicação. A data de julgamento só é 
encontrada no resultado da busca feita no site do 
TJSP, pois no documento do acórdão há apenas a 
data de publicação ou redação do acórdão. 

17 
Agente público 

ocupante de cargo 
eletivo? 

S, N, ND 

Sim (S), Não (N) ou Não Diz (ND). Cargos 
eletivos são os cargos assumidos através do voto 
popular em eleições. Em alguns casos, o acórdão 
não dizia (ND) qual era o cargo ocupado pelo 
agente público, isto é, nem se era cargo eletivo, 
cargo em comissão, cargo efetivo etc.  

18 Qual era o cargo eletivo 
do agente público? 

Prefeito, Vice-Prefeito, 
Vereador, Deputado 

Federal, NA, ND 

Estes foram os únicos cargos eletivos localizados 
na pesquisa. Não (NA) foi usado quando o cargo 
do agente público não era eletivo. Não diz (ND) foi 
usado quando o acórdão não dizia qual era o cargo 
ocupado pelo agente público, isto é, nem se era 
cargo eletivo, cargo em comissão, cargo efetivo 
etc. 

19 Quais outros cargos? COM, EQU, MIL, SER, 
NA 

Comissionado (COM), Equiparado (EQU), Militar 
(MIL) ou Servidor (SER). Comissionados foram 
considerados os cargos em comissão, de livre 
nomeação e exoneração, razão pela qual 
Secretários Municipais foram considerados 
comissionados. Equiparado se refere aos agentes 
situados no art. 2º, da LIA, que não são servidores 
efetivos, comissionados ou militares, mas tem 
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vínculo com o Poder Público não na condição de 
terceiros. Militares são agentes pertencentes às 
Forças Armadas. Servidores são tanto aqueles com 
vínculo estatutário quanto celetista. (NA) foi usado 
quando nenhum agente destes cargos estava 
envolvido na ação judicial. 

20 Comarca de origem Nome da comarca de 
origem 

Comarca de origem não equivale à cidade onde a 
conduta foi praticada. Isto porque municípios 
pequenos podem não constituir uma comarca, mas 
sim ser pertencentes, junto com outros municípios, 
a uma determinada comarca.  

Fonte: elaboração própria. 

 

O terceiro grande bloco, denominado "aspectos de conteúdo" e considerado o 

principal para este trabalho, se subdivide em quatro subgrupos: (i) fato e norma; (ii) 

fundamentação; (iii) citações; (iv) sanções. No primeiro subgrupo, foram coletados os dados a 

partir das seguintes variáveis: 

 

Tabela 4.11 – As variáveis da pesquisa: aspectos de conteúdo no subgrupo "fato e norma". 
 

 Variável Respostas admitidas Explicação 

21 Categoria do fato Uma das categorias 
construídas 

Ao longo da pesquisa, foram sendo construídos os 
grandes temas abordados pelas ações judiciais, 
como por exemplo, contratação de serviços ou 
contas públicas. O assunto será tratado com mais 
profundidade no item 5.1.3 (supra) 

22 Fato ímprobo Resumo do fato Fez-se um resumo dos fatos da ação. 

23 Qual o tipo do art. 11? Caput, I, II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII, IX, X 

O objetivo era saber se a decisão usava o caput 
e/ou incisos do art. 11. 

24 Cita outros tipos da 
LIA? S, N Sim (S) ou Não (N). No caso, seriam os artigos 9º, 

10 ou 10-A, da LIA. 

25 Se sim, quais? 
9 (caput e/ou incisos), 
10 (caput e/ou incisos), 

10-A 

O objetivo era saber se a decisão usava outros tipos 
de improbidade junto com o artigo 11. 

26 

Houve desclassificação 
do tipo para o art. 11 na 
sentença ou no acórdão 

condenatório? 

S, N, NA 

Sim (S), Não (N) ou Não se Aplica (NA). 
Desclassificação do tipo seria no caso em que o 
autor da ação usa o art. 9º e/ou 10 para acusar, mas 
a sentença ou o acórdão acaba por usar o art. 11. 
Pode decorrer também de pedido subsidiário. Para 
a pesquisa só foram considerados os casos em que 
houve condenação no acórdão. Logo, os casos em 
que houve desclassificação e condenação pelo 11 
na sentença, mas absolvição no acórdão, não foram 
considerados (NA). Nos casos em que não houve 
menção expressa, utilizou-se (N). 

27 

Menciona na 
fundamentação do voto 

qual o princípio 
violado? 

S, N 

Sim (S) ou Não (N). A preocupação era com a 
parte da fundamentação do voto do julgador, não 
com o relatório116. Assim, se o julgador afirmasse, 
por exemplo, "que o MP alegou que o réu violou o 
princípio da moralidade", mas na fundamentação o 

 
116 É de praxe que as sentenças sejam estruturadas em três partes, conforme estabelece o artigo 489, CPC/2015: (i) 

relatório, (ii) fundamentos e (iii) dispositivo. No caso dos acórdãos, há também a ementa, mas as outras três 
partes da sentença são mantidas. 
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julgador não usasse expressamente o princípio 
referido, foi considerado que ele não (N) 
mencionou. Para que a menção fosse positiva (S), 
o julgador, na fundamentação, deveria citar o 
princípio expressamente. 

28 Honestidade? S, N 
Sim (S) ou Não (N). A menção ao princípio da 
honestidade deveria ser expressa na 
fundamentação do voto. 

29 Imparcialidade? S, N 
Sim (S) ou Não (N). A menção ao princípio da 
imparcialidade deveria ser expressa na 
fundamentação do voto. 

30 Legalidade? S, N 

Sim (S) ou Não (N). A menção ao princípio da 
legalidade deveria ser expressa na fundamentação 
do voto. Particularmente quanto a este princípio, 
ainda que a decisão fizesse juízo de legalidade 
(variável nº 37) ou afirmasse que "não houve 
ilegalidade", mas não usasse expressamente o 
princípio da legalidade, este não foi considerado 
como mencionado. 

31 Lealdade? S, N 
Sim (S) ou Não (N). A menção ao princípio da 
lealdade deveria ser expressa na fundamentação do 
voto. 

32 Impessoalidade? S, N 
Sim (S) ou Não (N). A menção ao princípio da 
impessoalidade deveria ser expressa na 
fundamentação do voto. 

33 Moralidade? S, N 
Sim (S) ou Não (N). A menção ao princípio da 
moralidade deveria ser expressa na fundamentação 
do voto. 

34 Publicidade? S, N 
Sim (S) ou Não (N). A menção ao princípio da 
publicidade deveria ser expressa na 
fundamentação do voto. 

35 Outros? S, N 

Sim (S) ou Não (N). Para que fosse considerado 
mencionado, a decisão deveria afirmar 
expressamente que o "princípio xxx" havia sido 
ofendido, violado, ou algo semelhante. 

36 Se sim, quais? O princípio mencionado 
Conferir com mais profundidade os outros 
princípios mencionados nas decisões no item 
5.2.1.2 (supra) 

37 
Faz juízo de legalidade 
(violação de regra legal 

e/ou constitucional)? 
S, N 

Sim (S) ou Não (N). Por juízo de legalidade, 
considerou-se existir quando a decisão afirmava 
qual o dispositivo previsto em uma Lei (federal, 
estadual ou municipal) ou na Constituição 
(Estadual ou Federal) havia sido violado na 
conduta praticada pelo agente público. 

38 Se sim, conclui que 
houve ilegalidade? S, N Sim (S) ou Não (N). A ilegalidade deveria ser 

reconhecida expressamente na decisão. 

39 Se sim, qual foi a 
ilegalidade? 

Dispositivo da Lei ou da 
Constituição. 

Apenas foi coletado o dispositivo da Lei ou da 
Constituição que foi considerado violado. Não se 
coletou na pesquisa qual foi a fundamentação da 
violação, isto é, por que a decisão entendeu que 
houve violação. 

Fonte: elaboração própria. 
 

Como se vê, este subgrupo "fato e norma" se preocupou em verificar qual era o fato 

praticado pelo réu e quais princípios e regras foram usados na decisão. Praticamente quase todas 

as variáveis deste subgrupo podem ser consideradas extraídas diretamente do acórdão, sem que 
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fosse necessário um nível mais profundo de interpretação do autor da pesquisa. A única exceção 

seria a categoria do fato (variável 21), construída ao longo da pesquisa a partir do método da 

Teorização Fundamentada nos Dados (TFD), a ser explicada com mais detalhes no item 4.5 

(infra). Estas categorias foram criadas na tentativa de reunir situações fáticas comuns117. 

O segundo subgrupo do bloco 3 é denominado "fundamentação", pois se preocupou 

com os argumentos da decisão. São as seguintes variáveis construídas: 

 

Tabela 4.12 – As variáveis da pesquisa: aspectos de conteúdo no subgrupo "fundamentação". 
 

 Variável Respostas admitidas Explicação 

40 

Em caso de condenação, 
afirma genericamente 

que os "princípios foram 
violados" ou que os 
outros princípios em 
espécie (exceção da 
legalidade) foram 

violados? 

S, N, Parcial, NA, XX 

Sim (S), Não (N), Não se Aplica (NA) e Não diz 
(XX). Quando não se tratava de decisão 
condenatória ou a decisão usava apenas o princípio 
da legalidade, usou-se (NA). Quando a decisão, 
além de não citar nenhum princípio, também não 
afirmava que houve "violação aos princípios", 
usou-se (XX). Quando a afirmação foi genérica, 
usou-se (S). Se houve citação doutrinária para 
explicar princípios, usou-se (Parcial). Se a 
afirmação não foi genérica, isto é, houve 
justificação, usou-se (N). 

41 Se sim, como justifica a 
violação aos princípios? Trecho da decisão, NA 

Reprodução do trecho da decisão em que há 
fundamentação do princípio (ou que demonstra 
ausência de justificação em alguns casos). Quando 
não havia menção a nenhum princípio ou apenas à 
legalidade, usou-se (NA). 

42 Afirma que o dolo está 
presente? S, N, XX 

Sim (S), Não (N) ou Não se pronuncia (XX). Para 
ser considerado afirmativo, a decisão deveria ser 
expressa de que o dolo estava presente (S). Não 
obstante algumas decisões tenham condenado o 
agente público em ato de improbidade, nada 
pronunciavam quanto ao dolo (XX). Quando a 
decisão absolveu o agente da acusação de 
improbidade, considerou-se (N). 

43 Usa dolo genérico 
expressamente? S, N, NA, XX 

Sim (S), Não (N), Não se Aplica (NA) ou Não se 
pronuncia (XX). Quando a variável anterior usou 
(XX), automaticamente usou-se (XX) nesta 
variável. Quando a variável anterior usou (N), 
automaticamente usou-se (NA) nesta variável. 
Para se considerar que o dolo genérico foi usado 
(S), isto deve ter sido feito de modo expresso na 
decisão, seja com as palavras do julgador, seja com 
a citação de um precedente indicando a suficiência 
do dolo genérico. Caso contrário, foi considerado 
(N). 

44 
Qual foi a expressão 

usada para o dolo 
genérico? 

Expressão usada 
Reprodução da expressão usada pela decisão 
quanto ao dolo genérico. 

45 Categoria do dolo ou 
sua ausência? 

Uma das categorias 
construídas 

Será explicado no item 5.2.2.1 (supra) 

 
117 Por exemplo, questões relativas à "acumulação ilícita de cargos" foi colocada na mesma categoria de "uso de 

atestados falsos para justificar ausência de serviço", qual seja, na categoria de "deveres funcionais". 
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46 Fator relevante para o 
dolo ou sua ausência? 

Uma das subcategorias 
construídas 

Será explicado no item 5.2.2.1 (supra). 

47 
Qual foi o fato relevante 

para o dolo ou sua 
ausência? 

Reprodução ou resumo 
do fato, XX 

Na maior parte dos casos, optou-se por reproduzir 
os principais trechos da decisão quanto ao dolo. 
Em algumas, porém, fez-se um resumo. (XX) foi 
usado quando da decisão não se extraía qualquer 
motivo relevante para considerar que a conduta foi 
dolosa.  

48 
Argumentos (jurídicos 

ou não) de reforço ou de 
retórica? 

Reprodução ou resumo 
do fato, XX 

Na maior parte dos casos, optou-se por reproduzir 
os principais trechos da decisão que seria reforço 
ou retórica argumentativa, jurídicos ou não. Em 
algumas, porém, fez-se um resumo. (XX) foi usado 
quando da decisão não se extraía qualquer 
argumento deste tipo. 

49 Reproduz máximas? S, N 

Sim (S) ou Não (N). As máximas seriam as "teses" 
construídas pelo Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) em matéria de improbidade. O tópico será 
aprofundado no item 5.2.2.3 (supra) 

50 Quais máximas? A, B, C, D, NA 

Foram consideradas 4 máximas da improbidade. 
(A) seria "a improbidade exige o elemento 
subjetivo"; (B) seria "a LIA visa punir o 
desonesto"; (C) seria "Improbidade não é sinônimo 
de ilegalidade"; (D) seria "É suficiente o dolo 
genérico na improbidade". Não se Aplica (NA) foi 
usado quando não houve reprodução de máximas 
na variável anterior.  

51 
Cita ou aplica o 

raciocínio da LINDB? 
Como? 

S, N 

Sim (S) ou Não (N). Conquanto nenhuma decisão 
tenha citado expressamente a LINDB, algumas 
decisões usaram um raciocínio similar ao trazido 
pela Lei nº 13.655/2019. Nestes casos, considerou-
se (S). A explicação do uso foi feita com as 
próprias palavras do autor da pesquisa. 

52 Divergência? Reprodução do voto 
divergente, NA 

Houve reprodução dos principais trechos do voto 
divergente quanto às variáveis anteriores (39 a 52). 
Não se Aplica (NA) foi usado se não houve 
divergência no acórdão. 

53 Conceitua improbidade? S, N 

Sim (S) ou Não (N). Conceito de improbidade foi 
considerado tanto quando a decisão usava algum 
doutrinador, quanto quando usava as palavras do 
próprio julgador. 

54 Qual conceito? Reprodução do conceito 
ou nome do autor citado 

Reprodução do conceito ou nome do autor da 
citação. 

Fonte: elaboração própria 
 

Observa-se que neste segundo subgrupo os dados coletados dependiam muito mais 

da interpretação do autor da pesquisa se comparados aos dados do subgrupo anterior. Aqui 

predominou a investigação qualitativa das decisões. Nesse sentido – e essa advertência será 

explicada no item 4.6 (infra) – um outro pesquisador poderia encontrar resultados diferentes a 

depender do parâmetro utilizado. 

A pesquisa, após a leitura das 100 primeiras decisões que compuseram o texto da 

qualificação, acabou entendendo relevante contrapor o princípio da legalidade aos demais 

princípios previstos na LIA. O motivo para isto ficará mais claro no item 5.2 – sobretudo no 

subitem 5.2.1.3 (infra) –, mas no momento cumpre adiantar que, em geral, os princípios são 
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apenas citados e não justificados. Entendeu-se que houve justificação de que o princípio foi 

violado (variáveis 40 e 41) quando, além da menção do princípio, a decisão o explicou ou, ao 

menos, trouxe algum conceito – próprio, doutrinário ou jurisprudencial – do princípio citado. 

Isto será explicado no subitem 5.2.1.2 (infra). 

Quanto ao dolo e sua fundamentação (variáveis 45 e 46), cumpre dizer que tanto as 

categorias quanto as subcategorias foram construídas ao longo da pesquisa. Trata-se do método 

TFD, a ser explicado com mais detalhes no item 4.5 (infra). Evidentemente, as categorias 

decorreram da interpretação do autor da pesquisa e serão aprofundadas no subitem 5.2.2.1 

(infra).  

Outras variáveis de difícil interpretação são a 47 e a 48, pois nem sempre é fácil 

separar o que foi determinante – ratio decidendi – do que foi meramente um reforço 

argumentativo – obiter dictum – em uma decisão. Na dúvida entre uma e outra, a pesquisa optou 

por considerar o argumento como ratio decidendi. Como obiter dictum foram considerados os 

argumentos retóricos, como aqueles nos quais o julgador se refere a um contexto maior, além 

do que estava sendo discutido na ação118.  

Já a razão da variável 50 (citação ou uso de raciocínio da LINDB), ficará mais clara 

no item 5.3 (infra). Adianta-se que não foi encontrada nenhuma menção aos novos artigos 

acrescentados pela Lei nº 13.655/2019. Todavia, a pesquisa identificou decisões que usavam 

raciocínios muito próximos à lógica das disposições sobre segurança jurídica e eficiência na 

criação e na aplicação do direito público, tanto nos acórdãos posteriores à publicação da Lei 

quanto naqueles julgamentos anteriores a ela. 

O terceiro subgrupo – "citações" – se referiu às fontes de direito usadas nas 

decisões, isto é, doutrina e jurisprudência. Ainda, foram acrescentadas as variáveis de citação 

da Procuradoria da Justiça e de autoridades externas à ação, tais como Tribunais de Contas, 

Controladores Disciplinares, Órgão Especial, Ações Judiciais de outras matérias. 

 

Tabela 4.13 – As variáveis da pesquisa: aspectos de conteúdo no subgrupo "citações". 
 

 Variável Respostas admitidas Explicação 

55 Doutrina? S, N 

Sim (S) ou Não (N). A doutrina considerada foi 
apenas aquela relativa ao mérito da ação de 
improbidade, seja no tocante ao tema da 
improbidade, seja quanto à interpretação de outra 
lei considerada violada pela conduta119. Logo, a 

 
118 Por exemplo, quando se referia à falta de espírito republicano na política ou quando se referia a um tipo ideal 

de gestor público. 
119 Por exemplo, nos casos que envolviam ato de improbidade por dispensa indevida de licitação, a decisão citava 

o autor Marçal Justen Filho para abordar o artigo 25, da Lei nº 8.666/1993 e o autor Marino Pazzaglini Filho para 
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doutrina processual (ou questões incidentais de 
improbidade, como aplicação ou não da LIA a 
agentes políticos) foi descartada. 

56 Qual doutrina? Nome do autor, NA 
Não se Aplica (NA) ou nome do autor citado. Não 
foi coletado o nome da obra. (NA) foi usado 
quando a resposta à variável anterior foi negativa 

57 Sobre o que? O assunto da citação, 
NA 

Não se Aplica (NA) ou resumo da citação. Nesta 
variável só foram coletadas as citações que não 
eram genéricas (variável 59). (NA) foi usado 
quando a resposta à variável 56 foi negativa 

58 Genérica? S, N, NA 

Sim (S), Não (N), Não se Aplica (NA). Por 
genérico entendeu-se uma citação que não tratava 
diretamente da categoria do fato tratada na ação120. 
(NA) foi usado quando a resposta à variável 56 foi 
negativa. 

59 Jurisprudência? S, N 

Sim (S) ou Não (N). A jurisprudência considerada 
foi apenas aquela relativa ao mérito da ação de 
improbidade, seja no tocante ao tema da 
improbidade, seja quanto à interpretação de outra 
lei considerada violada pela conduta. Logo, 
jurisprudência processual (ou questões incidentais 
de improbidade, como aplicação ou não da LIA a 
agentes políticos) foi descartada. 

60 Qual jurisprudência? Tribunal, NA 
Não se Aplica (NA) ou tribunal citado. (NA) foi 
usado quando a resposta à variável anterior foi 
negativa. 

61 Sobre o quê? O assunto da citação, 
NA 

Não se Aplica (NA) ou resumo da citação. Nesta 
variável só foram coletadas as citações que não 
eram genéricas (variável 63). (NA) foi usado 
quando a resposta à variável 60 foi negativa 

62 Genérica? S, N, NA 

Sim (S), Não (N), Não se Aplica (NA). (NA) foi 
usado quando a resposta à variável 60 foi negativa. 
Por genérico entendeu-se uma citação que não 
tratava diretamente da categoria do fato tratada na 
ação121. 

63 Cita Procuradoria? S, N 

Sim (S) ou Não (N). Citação se refere à 
reprodução, na fundamentação, do parecer da 
Procuradoria da Justiça. Não é considerada citação 
quando, no relatório, o acórdão apenas afirmava 
que a Procuradoria tinha se manifestado de 
determinado modo (pelo provimento ou não 
provimento da apelação, por exemplo). 

64 Cita autoridades ou 
decisões externas? S, N 

Sim (S) ou Não (N). Citação nesta variável é mais 
ampla em relação à variável anterior, pois 
considera tanto os casos em que houve reprodução 
da autoridade, quanto no caso em que há apenas 
menção dela. 

65 Se sim, qual? Ação eleitoral, Ação 
penal, Órgão Especial, 

As autoridades (ou decisões) mencionadas foram 
apenas estas. Não se Aplica (NA) foi usado quando 
a resposta à variável anterior foi negativa. 

 
tratar do artigo 11, da Lei nº 8.429/1992. Neste caso, ambos eram considerados como doutrina usada. Da mesma 
maneira, autores de Direito Constitucional que abordavam a improbidade administrativa foram considerados na 
pesquisa.   

120 Por exemplo, o caso trata de contratação de servidores sem concurso público, mas o acórdão apenas usa trecho 
de doutrina que diz que "improbidade não é mera ilegalidade, pois a LIA visa punir atos desonestos." Isto seria 
uma citação genérica. 

121 Por exemplo, o caso trata de contratação de servidores sem concurso público, mas o acórdão apenas usa ementa 
de decisão do STJ que diz que "improbidade não é mera ilegalidade, pois a LIA visa punir atos desonestos." Isto 
seria uma citação genérica. 
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PAD, TCE-SP, Outras, 
NA 

66 Qual o teor da citação 
da autoridade externa? 

Reprova, Aprova, 
Irregular, Regular, 
Condena, Absolve, 

Constitucional, 
Inconstitucional, XX, 

NA 

Reprova/aprova e irregular/regular foram 
categorias usadas apenas para o TCE-SP quanto às 
contas ou contratações públicas. Condena/absolve 
foram categorias usadas para ação eleitoral, ação 
penal, PAD e outras. Não se pronuncia (XX) foi 
usado quando não é possível extrair qual foi o teor 
da decisão externa usada. Não se Aplica (NA) foi 
usado quando a resposta à variável 65 foi negativa. 

67 Divergência Reprodução do voto 
divergente, NA, XX 

Houve reprodução dos principais trechos do voto 
divergente quanto às variáveis anteriores (53 a 67). 
(NA) foi usado se não houve divergência no 
acórdão. Não se pronuncia (XX) foi usado se não 
houve citações no voto divergente. 

Fonte: elaboração própria. 
 

O último subgrupo tratou das sanções aplicadas nas decisões. Além das sanções em 

espécie da sentença e do acórdão, buscou-se saber quais os fundamentos para a aplicação das 

sanções. 

 

Tabela 4.14 – As variáveis da pesquisa: aspectos de conteúdo no subgrupo "sanções". 
 

 Variável Respostas admitidas Explicação 

68 Quais as sanções da 
sentença? 

Sanções aplicadas, 
respectiva dosimetria, 

outras sanções e efeitos 
da decisão 

Além das sanções de improbidade em espécie, com 
a respectiva dosimetria, outras sanções (ex: 
condenação a pagar em danos morais) e os efeitos 
da decisão (ex: anulação de ato) foram coletados. 
Como o objeto de estudo não eram as sentenças, 
todas as sanções foram aglutinadas nesta variável.  

69 Perda dos bens? S, N, NA, XX 

Sim (S), Não (N), Não se Aplica (NA), Não se 
pronuncia (XX). (S) foi usado quando o acórdão 
aplicou a perda dos bens. (N) foi usado quando o 
acórdão não aplicou esta sanção. (NA) foi usado 
quando a decisão absolveu o réu. (XX) foi usado 
quando não houve qualquer indicação das sanções 
aplicadas no caso.  

70 Ressarcimento? S, N, NA, XX 

Sim (S), Não (N), Não se Aplica (NA), Não se 
pronuncia (XX). (S) foi usado quando o acórdão 
aplicou o ressarcimento. (N) foi usado quando o 
acórdão não aplicou esta sanção. (NA) foi usado 
quando a decisão absolveu o réu. (XX) foi usado 
quando não houve qualquer indicação das sanções 
aplicadas no caso.  

71 Função? S (atual), S, N, NA, XX 

Sim (S), Não (N), Não se Aplica (NA), Não se 
pronuncia (XX). (S) foi usado quando o acórdão 
aplicou a perda da função pública. (S (atual)) foi 
usado quando o acórdão aplicou a sanção a 
qualquer eventual cargo ocupado pelo agente. (N) 
foi usado quando o acórdão não aplicou esta 
sanção. (NA) foi usado quando a decisão absolveu 
o réu. (XX) foi usado quando não houve qualquer 
indicação das sanções aplicadas no caso.  

72 Direitos? S (anos), S, N, NA, XX 
Sim (S), Não (N), Não se Aplica (NA), Não se 
pronuncia (XX). (S (anos)) foi usado quando o 
acórdão aplicou a suspensão de direitos políticos e 
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a respectiva dosimetria em número de anos. (S) foi 
usado quando o acórdão aplicou a sanção, mas não 
indicou a dosimetria. (N) foi usado quando o 
acórdão não aplicou esta sanção. (NA) foi usado 
quando a decisão absolveu o réu. (XX) foi usado 
quando não houve qualquer indicação das sanções 
aplicadas no caso.  

73 Contratar? S (anos), N, NA, XX 

Sim (S), Não (N), Não se Aplica (NA), Não se 
pronuncia (XX). (S (anos)) foi usado quando o 
acórdão aplicou a sanção de proibição de contratar 
e receber benefícios fiscais ou creditícios e a 
respectiva dosimetria em número de anos. (S) foi 
usado quando o acórdão aplicou a sanção, mas não 
indicou a dosimetria. (N) foi usado quando o 
acórdão não aplicou esta sanção. (NA) foi usado 
quando a decisão absolveu o réu. (XX) foi usado 
quando não houve qualquer indicação das sanções 
aplicadas no caso.  

74 Multa? S (valor), S (outro), S, 
N, NA, XX 

Sim (S), Não (N), Não se Aplica (NA), Não se 
pronuncia (XX). ((S (valor)) foi usado quando o 
acórdão aplicou a sanção de multa civil e a 
respectiva dosimetria em número de vencimentos 
do agente público. (S) foi usado quando o acórdão 
aplicou a sanção, mas não indicou a dosimetria. (S 
(outro)) foi usado quando o acórdão aplicou a 
sanção de multa civil, mas usou outra base de 
cálculo que não a dos vencimentos do agente 
público. (N) foi usado quando o acórdão não 
aplicou esta sanção. (NA) foi usado quando a 
decisão absolveu o réu. (XX) foi usado quando não 
houve qualquer indicação das sanções aplicadas no 
caso.  

75 Outras? S, N, NA 

Sim (S), Não (N), Não se Aplica (NA). (S) foi 
usado quando o acórdão aplicou outra sanção (ex: 
dano moral). (N) foi usado quando o acórdão não 
aplicou outra sanção. (NA) foi usado quando a 
decisão absolveu o réu. 

76 Se sim, quais? A outra sanção ou efeito 
da decisão, NA 

Nesta variável foram anotados todos os outros 
elementos do acórdão que não constituem sanções 
previstas no art. 12, LIA. São outras sanções (ex: 
dano moral), outros efeitos (ex: anulação de ato, 
obrigação de fazer ou não fazer). (NA) foi usado 
quando não houve outras sanções ou efeitos das 
decisões. 

77 Quais fundamentos da 
dosimetria das sanções? 

Reprodução da decisão, 
NA, XX 

Foram reproduzidos todos os argumentos usados 
para aplicação das sanções. Em caso de ausência 
de qualquer argumento no acórdão, usou-se (XX). 
(NA) foi usado quanto houve absolvição do réu. 

78 Divergência? Reprodução da 
divergência, NA, XX 

Foram reproduzidos os argumentos do voto 
divergente na aplicação das sanções. Em caso de 
ausência de qualquer argumento no voto 
divergente, usou-se (XX). (NA) quando não houve 
divergência. 

Fonte: elaboração própria. 

 

Essas foram as variáveis construídas na pesquisa. A maior parte das respostas em 

formato binário (sim/não) se justifica pela necessidade em facilitar a obtenção de resultados 
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quantitativos. De qualquer modo, entende-se que todas estas variáveis conseguem abranger os 

principais elementos de uma decisão de improbidade administrativa e, sobretudo, os elementos 

necessários à investigação pretendida122.  

 

4.5. O método de análise 

 

Como já ficou assentado, esta pesquisa tem natureza predominantemente 

qualitativa, tendo como objetivo principal, considerando a pergunta de pesquisa, a análise dos 

elementos da decisão judicial, isto é, a argumentação utilizada nos acórdãos do TJSP em 

matéria de improbidade administrativa. Como advertem Juliana Bonacorsi de Palma, Marina 

Feferbaum e Victor Pinheiro, "geralmente esses tipos de análise não se restringem a apenas 

enumerar os argumentos empregados no julgamento, mas dão um passo adiante para analisar 

criticamente o modo pelo qual as decisões são formadas nos órgãos julgadores" (PALMA; 

FEFERBAUM; PINHEIRO, 2019, p. 105). Diante disso, este tipo de pesquisa se preocupa em 

compreender a ratio decidendi e o obiter dictum: 

 
Um pressuposto das pesquisas de jurisprudência que se voltem à análise da 
argumentação é a qualificação dos argumentos como ratio decidendi ou obiter dictum. 
Para as finalidades deste capítulo, a ratio decidendi compreende todos os argumentos 
necessários para se promover a decisão, que podem ser aplicados em casos futuros. 
Obiter dictum, por sua vez, corresponde aos argumentos, muitas vezes utilizados de 
forma retórica pelos julgadores, cuja utilização poderia ser suprimida sem que se 
alterasse o resultado do julgamento analisado. 
Tendo em vista esta dicotomia, diversos trabalhos buscam reconhecer quais são os 
argumentos que levam ao efetivo convencimento do julgador por um ou outro sentido, 
ou seja, qual é a ratio decidendi. De forma semelhante, mapeiam os argumentos 
meramente acessórios à decisão definitiva, por vezes considerados retóricos (obiter 
dictum). (PALMA; FEFERBAUM; PINHEIRO, 2019, p. 105 - 106, grifo original)123. 

 

Algumas considerações são necessárias em relação a este ponto. Conforme explica 

Luiz Guilherme Marinoni, há de se ter em consideração as características que diferenciam o 

sistema de common law e o de civil law no modo de considerar as decisões judiciais. Enquanto 

no segundo as decisões são proferidas com a finalidade principal de decidir o caso concreto a 

partir da ligação entre o disposto abstratamente na lei e os fatos concretos, importando, para 

 
122 Há pontos relevantes em matéria de improbidade não coletados na pesquisa. Porém, eles não eram relevantes à 

pergunta de pesquisa colocada. Por exemplo, as questões preliminares, geralmente processuais, como a 
possibilidade de agentes políticos responderem à ação de improbidade, têm ampla repercussão na doutrina, mas 
não eram necessárias para entender a fundamentação de mérito.  

123 Para aprofundamento sobre os significados de ratio decidendi e obiter dictum no direito norte americano, 
conferir MARINONI (2011). Para uma crítica às noções de Marinoni, ressaltando não somente a dificuldade em 
saber o que é ratio decidendi, mas apontando sua recepção incompleta no Brasil, conferir STRECK; RAATZ; 
MORBACH (2019). 
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tanto, principalmente o dispositivo da sentença e não tanto a fundamentação ou as razões de 

decidir124 (MARINONI, 2011, p. 234), no primeiro sistema ocorre o contrário. Embora as 

decisões importem às partes para a solução do litígio, há outras preocupações externas ao 

conflito: "a decisão, vista como precedente, interessa aos juízes – a quem incumbe dar coerência 

à aplicação do direito – e aos jurisdicionados – que necessitam de segurança jurídica e 

previsibilidade para desenvolverem suas vidas e atividades." (MARINONI, 2011, p. 221). 

Daí porque, segundo o mesmo autor, no sistema de common law se dá "grande 

relevo aos fatos do caso, seja quando da elaboração do precedente, em geral nos hard cases, 

seja quando da análise e da aplicação dos precedentes" (MARINONI, 2011, p. 254). Já no civil 

law, tradicionalmente, os fatos, ainda que considerados no momento de proferir a sentença – 

até por obrigação legal prevista na lei processual –, não seriam centrais. "A lei preveria os fatos 

do caso, restando ao juiz, depois de enquadrar os fatos na norma, a tarefa de apenas decidir se 

desta decorreria o efeito jurídico almejado pelo autor." (MARINONI, 2011, p. 254 – 255). 

Contudo, considerando que o civil law passou, nos últimos anos, a adotar em sua 

legislação mais cláusulas gerais, princípios e conceitos indeterminados, "a racionalização da 

sua adoção exige a detida identificação das particularidades fáticas do caso concreto" 

(MARINONI, 2011, p. 256), ou seja, mais atenção aos fatos. 

Diante disso, parece que as decisões que aplicam a LIA consistem em um terreno 

fértil para a análise da fundamentação, considerando a textura aberta do artigo 11, já explicada 

nos capítulos anteriores (itens 2.1.3 e 3.1.1, supra), sem desconsiderar, claro, as dificuldades 

nesta empreitada125.   

 
124 Conforme explica o autor: " É preciso sublinhar que a ratio decidendi não tem correspondente no processo civil 

adotado no Brasil, pois não se confunde com a fundamentação e com o dispositivo. A ratio decidendi, no common 
law, é extraída ou elaborada a partir dos elementos da decisão, isto é, da fundamentação, do dispositivo e do 
relatório. Assim, quando relacionada aos chamados requisitos imprescindíveis da sentença, ela certamente é 'algo 
a mais'. E isso simplesmente porque, na decisão do common law, não se tem em foco somente a segurança jurídica 
das partes – e, assim, não importa apenas a coisa julgada material –, mas também a segurança jurídica dos 
jurisdicionados, em sua globalidade. Se o dispositivo é acobertado pela coisa julgada, que dá segurança à parte, 
é a ratio decidendi que, com o sistema do stare decisis, tem força obrigatória, vinculando a magistratura e 
conferindo segurança aos jurisdicionados." (MARINONI, 2011, p. 222). 

125 Como adverte Marinoni: "Contudo, como a individualização dos motivos determinantes pressupõe um novo 
olhar sobre a fundamentação, ou melhor, uma outra valoração da fundamentação, não basta simplesmente pensar 
em encontrar a sua essência. O problema não está apenas na análise da estrutura interna da fundamentação. Há 
que se ter preocupação com a sua qualidade. (...) 
De outro lado, a facilidade de identificação da ratio decidendi varia de caso a caso. A dificuldade de 
individualização da ratio decidendi pode decorrer da circunstância de o caso ter de ser analisado sob argumentos 
não deduzidos pelas partes; da complexidade da matéria, de os fundamentos terem sido analisados de modo 
prematuro; da superficialidade das discussões e da elaboração dos fundamentos; da variedade e diversidade de 
fundamentos apresentados nos votos proferidos pelos membros do órgão judicial, entre outras." (MARINONI, 
2011, p. 294). 
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Então, o que esta pesquisa pretende fazer com estes dados coletados e 

sistematizados? Como alerta Riccardo Cappi, ao explicar a denominada “Teoria Fundamentada 

nos Dados” (TFD), criada por Barney Glaser e Anselm Strauss, “os dados não existem por si 

só; eles sempre remetem a uma construção teórica do(a) pesquisador(a), mesmo se esta 

permanece implícita ou até inconsciente.” (CAPPI, 2017, p. 391). É justamente a partir deste 

método de TFD que este trabalho pretende se desenvolver. Assim, algumas explicações sobre 

ele se fazem necessárias. 

Inicialmente, é importante destacar que este método se afasta da distinção rígida 

entre pesquisa dedutiva e pesquisa indutiva126, preferindo um processo circular entre estes dois 

métodos. Prefere-se, então, as expressões “prevalentemente dedutiva” ou “prevalentemente 

indutiva”, a depender do ponto de partida tomado pelo pesquisador, como explica Riccardo 

Cappi. 

 
“Assim, em uma pesquisa prevalentemente dedutiva, parte-se de uma teoria 
relacionada com o fenômeno estudado, da qual se deduz uma (ou mais) hipótese(s), 
destinadas a ser verificadas através da observação. Contudo, é possível – e até 
esperável – que no decorrer da observação apareçam novos elementos, inesperados, 
que levem a modificar as hipóteses iniciais e/ou a gerar novas hipóteses, ensejando 
assim a vertente indutiva da produção do conhecimento. 
De forma análoga, em uma pesquisa prevalentemente indutiva, parte-se da observação 
de um fenômeno, com alguns postulados, para que uma (ou mais) hipótese(s) ou 
afirmações sejam geradas. Contudo, estas hipóteses serão imediatamente testadas 
para conferir-lhes certa solidez: reencontramos a vertente dedutiva do movimento. 
Logo, o caráter prevalentemente dedutivo ou prevalentemente indutivo da pesquisa se 
deve à escolha do lugar de partida num processo concebido, necessariamente, como 
circular. (CAPPI, 2017, p. 396 – 397, grifo original).  

 

Nestes processos, seja de verificação, seja de geração de hipótese, a teoria é 

essencial, tanto porque ela é criada, quanto porque ela é verificada a partir de outras teorias já 

construídas anteriormente127. Ou seja, ainda que não seja necessário um marco teórico para 

desenvolver a pesquisa, e mesmo que a teoria assuma sobretudo um papel de mapa marítimo e 

 
126 “Dedução e indução são operações lógicas realizadas pela pesquisadora e pelo pesquisador para chegar à 

produção e conhecimento. Assim, a dedução refere ao método utilizado mais tradicionalmente na ciência – e nas 
ciências sociais – cujo objetivo é, em geral, a verificação de hipóteses elaboradas a partir de um marco teórico 
preestabelecido. Já a indução prevê um outro tipo de operação cognitiva: as hipóteses são geradas a partir das 
emergências da observação. Temos, neste caso, a inversão da proposta hipotético-dedutiva, na qual o quadro 
teórico é previamente construído ou adotado, antes da aproximação aos dados empíricos, para que estes sejam 
observados a partir daquele, isto é, para que a hipótese inicial seja, ou não, confirmada.” (CAPPI, 2017, p. 395 – 
396).  

127 “Mais precisamente, trata-se de afirmar que a TFD renuncia ao intento de trabalhar por verificação de uma ou 
mais hipóteses preestabelecidas a partir de um marco teórico dado; ela visa, ao contrário, a geração de hipóteses, 
levando à criação de uma proposta teórica – fundamentadas na observação da realidade empírica – que, por sua 
vez, se torna objeto de verificação, discussão e comparação, à luz de outras formulações teóricas já existentes.” 
(CAPPI, 2017, p. 397). 
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não de via férrea (DESLARIERS; KÉRISIT, 2014, p. 137), não é possível “negligenciar a 

dimensão teórica” (CAPPI, 2017, p. 398). Nas palavras do autor: 

 
Isso significa que a TFD não requer um marco teórico no sentido tradicional da 
expressão, isto é, a mobilização de uma teoria – uma sistematização explicativa da 
realidade estabelecendo relações de caráter geral entre suas variáveis – traduzida em 
hipótese, formuladas previamente, a serem verificadas através da pesquisa. Contudo, 
isto não exime o(a) pesquisador(a) em TFD do contato com a teoria, muito pelo 
contrário. Este contato se dará em pelo menos três momentos. Primeiramente, com a 
adoção de postulados – que não demandam verificação – dando conta da ancoragem 
teórica do(a) pesquisador(a), isto é, de seu ponto de partida ou olhar sobre o objeto 
observado. Em seguida, com a prática constante de uma sensibilidade teórica 
amadurecida pel(a) [sic] pesquisador(a), através de leituras e experiências prévias. 
Enfim, na necessária confrontação das formulações teóricas resultantes da própria 
pesquisa com outras formulações teóricas existentes. (CAPPI, 2017, p. 401, grifo 
original).128 

 

A presente pesquisa, como já se percebeu, não elegeu um marco teórico em matéria 

de improbidade administrativa – até porque não se tem certeza se existe um. Há, é verdade, 

como apresentado no primeiro capítulo, um contexto maior de Rule of Law no qual se insere a 

LIA, tanto no momento de seu nascimento, quanto do momento atual, o que não se traduz em 

um marco teórico no sentido estrito. Tampouco se parte aqui de uma teoria sobre a 

fundamentação da decisão judicial, no sentido do que ela deveria ser.  

Quanto às hipóteses, há, de fato, algumas, conforme apresentadas na introdução do 

trabalho, na parte em que se justificou a escolha do tema. Porém, são poucos os autores que se 

propuseram a construir uma visão menos dogmática do tema de improbidade administrativa e, 

considerando os poucos estudos empíricos na área – principalmente estudos qualitativos – 

entende-se que não há propriamente hipóteses a serem verificadas.  

Ao longo da pesquisa, com a leitura sistemática dos acórdãos, algumas hipóteses 

foram sendo construídas e, ao final, algumas se tornaram conclusões e outras foram descartadas 

ou mantidas como dúvidas. Como será possível observar no próximo capítulo, a todo o 

momento os resultados obtidos e diagnósticos feitos serão contrapostos com a teoria 

 
128 No mesmo sentido, ao explicar a função dos postulados na pesquisa qualitativa: "Os postulados na pesquisa 

qualitativa não são hipóteses da mesma ordem que aquelas emitidas numa pesquisa de tipo hipotético-dedutivo, 
e que orquestram a operacionalização do procedimento de pesquisa. Assim como a teoria se elabora 
progressivamente, as questões se tornam precisas, e os postulados tomam forma à medida que os dados são 
analisados; na pesquisa qualitativa, o postulado não provém apenas do conhecimento teórico do pesquisador, 
mas também e, sobretudo, de sua sensibilidade aos dados que colhe, e de seu conhecimento íntimo do meio que 
pesquisa. À medida que progride o trabalho simultâneo de coleta de informações e de análise, o objeto de pesquisa 
vai se especificando e as questões se tornam mais seletivas: o funil se restringe e possibilita-se ao pesquisador 
formular uma explicação provisória que será gradualmente consolidada." (DESLARIERS; KÉRISIT, 2014, p. 
137). 
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apresentada nos capítulos precedentes ou com outras fontes doutrinárias ainda não 

apresentadas. 

Por fim, a pergunta de pesquisa a que este trabalho se propôs a investigar – como 

as decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo fundamentam o ato de improbidade que viola 

os princípios da Administração Pública (art. 11, da LIA)? – em muito se enquadra na proposta 

do método da TFD129, uma vez que ele “facilita, através da observação e da escuta, o estudo 

dos processos – o ‘como’ -, e de suas variações em contexto, mais do que o estudo das causas 

– o ‘por que’ –, ainda que este não seja excluído.” (CAPPI, 2017, p. 403). 

E, justamente porque o presente trabalho não parte de hipóteses a serem testadas, 

somado ao fato das pesquisas qualitativas e do método da TFD exigirem do pesquisador uma 

postura de abertura à descoberta, é que "a construção do objeto de pesquisa se faz 

progressivamente, o pesquisador focalizando sua atenção no objeto e delimitando 

gradativamente os contornos de seu problema" (DESLARIERS; KÉRISIT, 2014, p. 149). 

Sendo assim, além dos resultados para pergunta de pesquisa central, serão apresentados outros 

resultados que foram encontrados ao longo da pesquisa e que não eram inicialmente esperados 

ou procurados. São as chamadas inferências descritivas da pesquisa empírica, como explicam 

Lee Epstein e Gary King: 

 
Descrever observações através de resumos, como discutimos acima, é um momento 
crítico para a maioria dos projetos de pesquisa. Porém, geralmente não é o principal 
objetivo. O objetivo, em vez disso, é a inferência – o processo de utilizar os fatos que 
conhecemos para aprender sobre os fatos que desconhecemos. Há dois tipos de 
inferências: descritiva e causal. 
Enquanto os pesquisadores costumam utilizar resumos de dados para fazer inferências 
descritivas, inferências descritivas são diferentes de resumos de dados. Não as 
fazemos resumindo fatos; nós as fazemos utilizando os fatos que conhecemos para 
aprender sobre fatos que não conhecemos. (EPSTEIN; KING, 2013, p. 36).  

 

Estas inferências foram feitas a partir tanto da análise interna da decisão, isto é, a 

coerência na fundamentação apresentada, quanto da leitura das decisões em comparação com 

as máximas – ou atalhos, como será explicado no item 5.2.2.3 (infra) – da matéria130, de modo 

 
129 “Uma formulação, de caráter geral, de uma questão de pesquisa que a TFD permite enfrentar, poderia ser ‘Como 

os atores x, y, z lidam com o problema P, no contexto C?’. Centrada em torno do ‘como’, ela pode inaugurar uma 
pesquisa sobre as maneiras de fazer e de pensar, contextualizadas, no âmbito do direito, em uma das modalidades 
sugeridas anteriormente – produção da norma, condutas relacionadas à norma, práticas voltadas para colocar em 
prática a norma. Trata-se de um tipo de pesquisa que permite explorar em profundidade as práticas, os discursos 
e/ou ideias – e as relações entre estes elementos – dos atores sociais e jurídicos, em determinado contexto e 
determinada situação.” (CAPPI, 2017, p. 403). 

130 Máximas (ou dogmas ou mantras) serão explicados adiante. Neste momento, cumpre dizer que seriam aquelas 
frases repetidas à exaustão, quase que como “brocardos jurídicos”. 
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a perceber se há uma convergência ou divergência entre as duas. Ainda, o trabalho apresenta 

inferências gerais no item 5.1 (infra) 

Por fim, a pesquisa teve por objetivo fazer a codificação, que é uma das estratégias 

da TFD e que consiste em uma "operação de análise através da qual o(a) pesquisador(a) divide, 

conceitualiza e categoriza os dados empíricos que ele selecionou anteriormente – o seu corpus 

empírico –, podendo estabelecer, por sua vez, novas relações, de caráter teórico, entre os 

resultados dessas operações analíticas" (CAPPI, 2017, p. 405- 406)131. 

Esse exercício de codificação foi usado para as "categorias de fato" (variável 21, 

Tabela 4.11, supra) e as "categorias de dolo" (variável 45, Tabela 4.12, supra). 

Especificamente, quanto a esta segunda categoria, os julgadores usam "fórmulas 

convencionais" para condenar ou absolver um agente público acusado de prática de ato de 

improbidade. Um dos objetivos do trabalho foi, a partir destas "fórmulas convencionais" 

construir categorias mais abstratas a partir do processo de codificação, de modo a construir um 

"mapa conceitual da realidade estudada: com um número restrito de conceitos, gera-se uma 

leitura mais abstrata, possivelmente aplicável a um número maior de situações, passível de 

complementações ulteriores" (CAPPI, 2017, p. 408).  

A tarefa não foi das mais simples, sobretudo porque as decisões, como explicado 

anteriormente quando se discorreu sobre ratio decidendi, usam, geralmente, vários argumentos 

para afirmar que o ato foi ou não doloso. Daí porque foi difícil em alguns casos estabelecer uma 

categoria de dolo. 

 

4.6. Algumas advertências para entender o diagnóstico 

 

 
131 Este exercício de categorização tem três etapas: a aberta, a axial e a seletiva. A primeira, como o nome indica, 

é tentar, a partir das informações obtidas, formular conceitos um pouco mais abstratos e, a partir disso, tentar 
construir categorias e subcategorias. "Note-se que as primeiras categorias elaboradas já possuem uma dupla 
natureza: por um lado, elas são abstratas – traduzindo a operação analítica do(a) pesquisador(a) –, por outro, elas 
são enraizadas nos dados, isto é, traduzem uma relação estreita ao dado empírico. Elas são, ao mesmo tempo, 
analíticas e fundamentadas." (CAPPI, 2017, p. 406 – 407). A seguir, a codificação axial consiste na comparação 
entre as categorias criadas anteriormente, de modo a compreender melhor suas propriedades e dimensões 
(CAPPI, 2017, p. 407). Por fim, a codificação seletiva "permite a integração final de uma proposta teórica, em 
torno de uma categoria ou de uma narrativa central, funcionando como pivô ao redor do qual todas as categorias 
giram. Procede-se, portanto, por redução, sendo a teoria produzida com um número mais restrito de conceitos, 
porém de um nível teórico mais denso – e de maior abstração – aplicável a um maior número de situações. Em 
outras palavras, encontra-se, nesta fase uma linha narrativa que oferece uma nova conceitualização do objeto, 
identificando o 'problema teórico central' da pesquisa que, obviamente, continua passível de complementações 
ulteriores. Em definitiva, trata-se de desvendar relações significativas e recorrentes entre categorias (e suas 
dimensões) válidas para o conjunto de dados empíricos observados." (CAPPI, 2017, p. 407 – 408). No mesmo 
sentido, LAPERRIÈRE (2014, p. 367). 
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Antes de avançar à apresentação dos resultados da pesquisa, é importante apresentar 

algumas advertências que devem ser feitas a quem proceder à leitura do diagnóstico feito sobre 

as decisões judiciais.  Inicialmente, não se pode perder de vista que a proposta foi fazer um 

diagnóstico qualitativo da fundamentação das decisões do TJSP acerca da violação aos 

princípios da Administração Pública.  

Assim, a primeira advertência é que este trabalho teve como objeto de estudo 

unicamente os acórdãos de mérito proferidos no TJSP. Portanto, não houve contato com a 

integralidade dos autos, ou seja, a pesquisa não abrangeu a leitura da petição inicial, da 

contestação, das provas e da sentença, para citar os principais documentos que integram os 

autos de um processo. Evidentemente, isso impediu que a pesquisa fizesse uma avaliação sobre 

a valoração das provas feitas pelos julgadores, se os fatos alegados pelas partes efetivamente 

ocorreram, se todos os argumentos foram efetivamente apreciados etc. Em outras palavras, a 

pesquisa trabalhou apenas com o que estava exposto pelo julgador de segundo grau. Se havia 

outros fatores ou argumentos relevantes para o julgamento da causa, não foi possível saber. 

A segunda advertência refere-se à representatividade da pesquisa. Como não se 

tratou de uma pesquisa quantitativa (jurimetria), a maior parte dos resultados quantitativos 

obtidos não permite uma generalização estatística. A pesquisa teve como amostra um ano do 

TJSP. A quantidade, como se disse, não é desprezível. E, como referido no item 4.1 (supra) em 

que se explicou o recorte geográfico escolhido, o Estado de São Paulo certamente tem 

quantidade de casos – e, consequentemente, de matérias – superior a qualquer outro estado 

brasileiro. Porém, a amostra não deixa de ser pequena diante do universo de decisões do próprio 

TJSP no tema de improbidade, e ainda menor considerando a quantidade de decisões proferidas 

no Brasil inteiro, tanto nos tribunais estaduais e regionais federais de segundo grau, quanto nos 

tribunais superiores, sobretudo no STJ.  

Algumas palavras sobre amostragem são fundamentais neste momento. Segundo 

Álvaro Pires (2014), ao tratar da amostragem na pesquisa empírica qualitativa, uma pesquisa 

pode ter estrutura convencional (fechada) ou uma estrutura aberta (paradoxal). A primeira é 

aquela na qual há três níveis: dois empíricos (a amostra132, com a qual o pesquisador opera, e a 

 
132 Conceituar amostra, sobretudo na pesquisa qualitativa, não é tão simples. Como explica Álvaro Pires, "ela 

reside, assim, menos nas ideias parciais e conexas de seleção ou de totalidade – que me parecem, contudo, 
inevitáveis, por sua vez, no número de situações –, do que na ideia de considerar uma pequena quantidade de 
qualquer coisa para esclarecer alguns aspectos gerais do problema: trata-se de pesquisar isto para basear um 
aquilo; é a ideia de extrapolar, deslocar, transcender, colocar em relação, ou ainda dar uma ideia ou um 
esclarecimento sobre alguma outra coisa com a ajuda de um ou de vários elementos que possam se referir a isso. 
(...) O objetivo da amostra (no sentido amplo) consiste, portanto, em dar base a um conhecimento ou um 
questionamento, que ultrapassa os limites das unidades, e mesmo do universo de análise, servindo para produzi-
lo." (PIRES, 2014, p. 163).   
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população, que seria a totalidade do objeto) e um teórico, no qual são feitas as proposições ou 

são apresentados os resultados. A segunda, por sua vez, só tem um nível empírico – pois não 

há amostra, isto é, o pesquisador investiga a população em sua integralidade – e um teórico. 

Isto significa que, enquanto no primeiro tipo de pesquisa há dois tipos de 

generalização – generalização empírica, da amostra para a população; e generalização analítico- 

teórica, da população (universo de análise) para o universo geral – a segunda só necessita de 

um tipo, isto é da generalização analítico-teórica. Porém, o percurso de ambas é o mesmo: o 

objetivo é sair do nível empírico para o teórico a partir de um processo de generalização. 

Como se pode perceber, esta pesquisa se encaixa no tipo de estrutura convencional 

(fechada). Sua amostra operacional consiste em um ano do TJSP sobre o artigo 11, da LIA. Sua 

população (universo de análise) seria todas as decisões sobre o artigo 11 do TJSP ao longo dos 

anos ou, ainda, todas as decisões neste tema no Brasil, em todos os tribunais.  

O objetivo seria, a partir dos dois níveis empíricos, fazer uma generalização 

analítico-teórica, de modo a produzir um "conhecimento heurístico", o qual permite uma 

capacidade de divagação, abre novos problemas de pesquisa e é mais resistente ao tempo 

(PIRES, 2014, p. 170). Trata-se da indução analítica, que "procura em um caso concreto (ou 

em um pequeno número de casos) as características que lhe (ou lhes) são essenciais (ou as 

propriedades constitutivas) e as generaliza, presumindo que, por serem essenciais, elas devam 

se aplicar a outros casos similares" (PIRES, 2014, p. 192). 

No entanto, é importante ter em mente que este trabalho não permite fazer uma 

generalização empírico-estatística – ou inferência estatística – que "designa o conjunto dos 

procedimentos e princípios estatísticos que se emprega, quando se pretende realizar uma 

pesquisa quantitativa sobre uma população (universo de análise) que não se pode examinar na 

totalidade." (PIRES, 2014, p. 191, grifo original). Pelo contrário, como adverte Álvaro Pires: 

 
É evidente que uma pesquisa qualitativa não pode nem fazer inferências estatísticas, 
nem mesmo descrever quantitativamente um fenômeno, determinando sua frequência, 
sua distribuição etc. Certamente, isto não quer dizer que o pesquisador qualitativo não 
pode estimar, qualitativamente, ordens de grandeza, de intensidade, de distribuição, 
de tipicidade etc. Contudo ele não pode quantificar essas estimativas. (PIRES, 2014, 
p. 191). 

 

Portanto, e aqui reside a advertência, embora este trabalho apresente resultados que 

estabelecem a quantidade de decisões que justificaram ou não os princípios ou a quantidade de 

decisões que usaram um raciocínio de presunção para fundamentar o elemento subjetivo da 

conduta, para citar apenas dois exemplos, isso não significa que estes resultados consistam em 
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estatísticas que sejam generalizáveis para todo o universo de decisões judiciais do Brasil no que 

diz respeito ao artigo 11, da LIA. 

Por outro lado, é inegável que a Lei nº 8.429/1992, por ser federal, é aplicada em 

todo o território nacional. Sua aplicação pelos tribunais tem como referência a jurisprudência 

do STJ, responsável por uniformizar a interpretação das leis federais. Mesmo a doutrina usada 

pelas decisões, por se tratar de tema bastante específico na área de Direito Administrativo, tende 

a ser a mesma independentemente da localização geográfica. 

Nesse sentido, arrisca-se dizer que a pesquisa tem possibilidade de generalização 

ao menos no tocante aos aspectos qualitativos, especialmente no tocante ao uso de princípios, 

ao elemento subjetivo e à aplicação de sanções. Melhor explicando: o papel ornamental dos 

princípios nas decisões (item 5.2.1.2, infra), o papel central do juízo de legalidade (item 5.2.1.3, 

infra), as incoerências na fundamentação do elemento subjetivo (dolo) nas decisões (item 5.2.2, 

infra) ou a quase inexistência de fundamentos para a dosimetria das sanções (item 5.2.3, infra), 

são alguns exemplos de conclusões com capacidade de generalização analítico-teórica.  

Ou seja, as conclusões alcançam o nível teórico na temática da improbidade 

administrativa e, por isso, são generalizáveis. Entretanto, os resultados quantitativos desta 

pesquisa não são generalizáveis, pois não tem natureza estatística. 

A terceira advertência se refere ao modo como o diagnóstico será realizado. 

Algumas variáveis são bastante objetivas, tais como: a Câmara julgadora, o Relator, e a 

Comarca. Outras, por sua vez, dependem de uma intepretação do pesquisador e, portanto, 

assumiram natureza mais subjetiva. Assim, é certo que os resultados obtidos em relação ao 

primeiro tipo de variável tendem a ser mais assertivos, ao contrário dos resultados que passaram 

pela interpretação do pesquisador. 

A pesquisa buscou contornar a subjetividade a partir de duas práticas. A primeira 

consistiu em não fazer juízos de valor como "bom/ruim" ou "certo/errado", sobretudo porque, 

como apresentado no capítulo 3, o tema da violação aos princípios da Administração Pública é 

cercado de uma série de controvérsias na doutrina. A perspectiva assumida foi a do olhar cético 

para teorias totalizantes. Daí porque, como já foi explicado, a pesquisa não partiu de marcos 

teóricos para ler as decisões ou buscou validar hipóteses. Em outras palavras, a pesquisa não 

partiu do pressuposto de que existe uma "teoria correta" para interpretar e aplicar a LIA. 

A segunda prática foi a de buscar sempre contraexemplos para o que estava se 

afirmando. Ou seja, se a maioria dos casos apontasse para um resultado, o trabalho procurava 

apresentar outros casos que pudessem se contrapor ao resultado. Tratando-se de decisões 

judiciais, não é possível dizer que "todas são assim" ou "todas são assado". A maioria das 
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decisões pode apontar para uma direção – que acabou constituindo o diagnóstico e, 

consequentemente, as conclusões –, mas não se pode ignorar que há outras em direção oposta. 

A quarta advertência se refere à maneira de apresentar os casos. Foram 353 

acórdãos na amostra refinada. Todos foram efetivamente lidos e tabulados. Contudo, não foi 

possível agregar todos na exposição dos resultados. Muitos ficaram de fora do texto final, 

mesmo com a tentativa de evitar repetir a citação dos casos. A escolha dos exemplos para 

construir o diagnóstico se deu em relação àqueles que melhor pudessem ilustrar o argumento. 

Procurou-se sempre apresentar mais de um caso ou, ao menos, fazer referência, em nota de 

rodapé, a outros casos que se assemelhavam ao exposto.  

A citação aos casos no texto do trabalho foi feita no formato "Caso X, p. Y". O "X" 

corresponde ao número gerado pelo site do TJSP a partir dos parâmetros apresentado na Tabela 

4.8 (supra). Portanto, vai do 1 (mais recente) ao 524 (mais antigo). Caso o leitor pretenda saber 

o número do processo do caso citado, poderá consultar o Anexo 1 (infra), ao final do trabalho. 

Já o "Y" se refere à página do acórdão133.  

Por fim, a quinta advertência se refere ao que está sendo apresentado no 

diagnóstico. Nem todas as variáveis puderam ser convertidas em resultados, ou porque não se 

mostraram relevantes, ou porque delas não foi possível fazer qualquer inferência. Nada impede 

que outro pesquisador possa, a partir deste material, fazer outras inferências. Ou, que a partir 

da metodologia aqui adotada, aplique-a outro tribunal para diagnosticar a fundamentação das 

decisões sobre a violação aos princípios da Administração Pública. Talvez encontre outros 

resultados; talvez confirme os resultados da presente pesquisa. 

É tendo essas advertências em mente que o próximo capítulo deverá ser lido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
133 Os 524 acórdãos foram exportadas em formato PDF, os quais têm a seguinte estrutura: na primeira página – 
espécie de folha de rosto – estão as principais informações do acórdão: número do processo, comarca de origem, 
apelante, apelado, resultado final (unânime ou por maioria; procedente, improcedente ou parcialmente 
procedente), Câmara, Relator, julgadores participantes e data da publicação. A ementa e o voto estão a partir da 
segunda página. Os votos dissidentes (e não vencedores), quando declarados, se localizam após o voto vencedor. 
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5. O DIAGNÓSTICO DAS DECISÕES 

 

Após a contextualização da Lei de Improbidade Administrativa (capítulo 2) e da 

abordagem normativa dos seus artigos 11 e 12 (capítulo 3), é o momento de expor, a partir dos 

parâmetros metodológicos anteriormente expostos (capítulo 4), como o Tribunal de Justiça de 

São Paulo tem fundamentado suas decisões no tocante aos atos de improbidade que violam os 

princípios da Administração Pública. 

Para tanto, este capítulo está dividido em três grandes blocos. No primeiro (item 

5.1), serão apresentadas as impressões gerais do autor da pesquisa em relação às decisões 

judiciais que fizeram parte da amostra. Em outras palavras, neste item propõe-se expor aspectos 

genéricos que não necessariamente se relacionam à pergunta de pesquisa. Assim, dentre as 

conclusões aportadas neste item estão: quem e o que é controlado pela Lei de Improbidade 

Administrativa, quais são as fontes jurídicas das decisões e como as decisões são construídas. 

No segundo grande bloco (item 5.2), consta o diagnóstico que busca responder ao 

problema de pesquisa, abordando, portanto, como o TJSP tem fundamentado as decisões de 

improbidade administrativa na temática da violação aos princípios da administração pública. 

Este item, por se tratar do principal, está dividido em 3 subitens: o primeiro deles centra a 

atenção no uso dos princípios; o segundo faz o diagnóstico do elemento subjetivo da 

improbidade; e, finalmente, o terceiro se preocupa com a aplicação das sanções.  

O terceiro grande bloco (item 5.3) procura aproximar a LIA das novas disposições 

da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro inseridas pela Lei nº 13.655/2019. A partir 

do diagnóstico feito, este item propõe tanto mostrar como algumas decisões judiciais já têm 

feito essa aproximação, quanto indicar outras aproximações que podem ser feitas a fim de 

auxiliar a prática judicial no tema da improbidade administrativa. 

Para melhor situar o leitor, antes de percorrer os três blocos, entende-se essencial 

apresentar alguns resultados quantitativos considerados mais relevantes134 no tocante ao 

aspecto formal das decisões – as variáveis enumeradas no item 4.4, Tabela 4.10, supra – da 

amostra final (refinada) constituída por 353 acórdãos.  

Como era o esperado, essa amostra contemplou decisões proferidas por todas as 13 

Câmaras de Direito Público que têm competência para julgar ações de improbidade 

 
134 Levando em consideração que eles não constituem a preocupação principal da pesquisa, serão apresentados a 

seguir um resumo deles. Os resultados completos poderão ser encontrados no Anexo 2, ao final deste trabalho. 
Para ter acesso completo à planilha com todos os resultados, entrar em contato com o autor do trabalho pelo e-
mail < ricardo@kanayama.adv.br >. 
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administrativa no TJSP135. Considerando os 353 acórdãos da amostra, a média por câmara seria 

de aproximadamente 27 decisões. Acima desta média ficaram a Sexta, com 46 decisões, seguida 

pela Décima (38), Décima-Terceira (34) e Oitava (31). As demais ficaram com uma quantidade 

inferior à média, sendo que a Terceira Câmara foi a que contou com o menor número de 

acórdãos: apenas 16. 

Já em relação aos julgadores relatores136, a amostra foi constituída por decisões 

proferidas por 78 julgadores diferentes137. Considerando que cada Câmara é composta por, em 

média, 6 julgadores138, há um total aproximado de 78 pessoas competentes para julgar ações de 

improbidade administrativa no Tribunal. Portanto, pode-se dizer que a pesquisa abrangeu ao 

menos, uma decisão de cada julgador competente por ações neste tema.  

Evidentemente, a distribuição variou. Aqui, cumpre destacar que a 

Desembargadora Teresa Ramos Marques, da Décima Câmara, foi a com mais decisões 

analisadas, totalizando 14. Em seguida a ela, com uma a menos, está o Desembargador Sidney 

Romano dos Reis e, após, o Desembargador Reinaldo Miluzzi, com 12, sendo que ambos 

pertencem à Sexta Câmara. Ainda em número expressivo, constam com 9 decisões os 

Desembargadores Cláudio Augusto Pedrassi (Segunda Câmara), Djalma Lofrano Filho 

(Décima Terceira Câmara), Fernão Borba Franco (Sétima Câmara), Maria Olívia Alves (Sexta 

Câmara), Paulo Barcellos Gatti (Quarta Câmara) e Spoladore Dominguez (Décima Terceira 

Câmara). 

No aspecto geográfico, a amostra contemplou decisões de 165 comarcas139 

diferentes, ou seja, aproximadamente metade da quantidade total de comarcas no estado de São 

 
135 Segundo informação do site do Tribunal de Justiça de São Paulo, "A Seção de Direito Público é formada por 

90 desembargadores divididos em 18 Câmaras. Da 1ª à 13ª câmaras cabe a responsabilidade pelos julgamentos 
dos tributos estaduais, ações civis públicas, improbidade administrativa, entre outros. As 14ª, 15ª e 18ª câmaras 
são responsáveis pelo julgamento dos recursos envolvendo os tributos municipais. Já às 16ª e 17ª câmaras cabe 
o julgamento dos recursos referentes às questões que versam acerca de acidentes de trabalho. A Seção conta 
também com duas Câmaras Reservadas ao julgamento de matéria envolvendo o meio ambiente." Disponível em: 
http://www.tjsp.jus.br/SecaoDireitoPublico. Acesso em: 11 de agosto de 2019. 

136 Não foi objeto de preocupação da pesquisa a composição de cada julgamento, isto é, quais eram os 3 ou 5 
julgadores do caso. 

137 Não foi realizada a diferenciação entre Desembargadores e Juízes Substitutos de Segundo Grau. Todos foram 
considerados.  

138 A composição de cada Câmara está disponível em: < 
http://www.tjsp.jus.br/Download/SiteDema/GruposCamarasDireitoPublico.pdf >. Acesso em 02 de janeiro de 
2020. É importante informar que a pesquisa não se preocupou em saber quais julgadores foram alterados – por 
diferentes motivos, como aposentadoria, morte, troca de Câmara ou férias, por exemplo – no período pesquisado. 

139 Há de se informar que comarca não coincide com município ou cidade. Aquela pode abranger mais de um 
Município. Em outros casos, porém, um Município coincide com uma comarca. Trata-se, portanto, de um 
conceito organizacional jurídico. Em outras palavras, os fatos de determinada ação podem ter ocorrido em um 
município X que não constitui uma comarca. 
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Paulo, que conta com 322, divididas em 10 Circunscrições Judiciárias140. Destacaram-se as 

comarcas de Pitangueiras (com 11 decisões), Conchas (8 decisões), Leme, Lucélia e São Carlos 

(todas com 7 decisões). 

Quanto ao aspecto temporal, de um ano, considerando que o marco divisor foi a 

publicação da Lei nº 13.655/2019 (seis meses antes e seis meses depois dela), houve 196 casos 

anteriores – de 26 de outubro de 2017 a 25 de abril de 2018 – e 157 casos posteriores – 26 de 

abril de 2018 a 25 de outubro de 2018. 

No tocante ao número de ações em que se entendeu ter ocorrido ato de improbidade 

de pelo menos um dos réus, houve quase dois terços de decisões que reconheceram haver ato 

de improbidade (244) em contraponto a pouco menos de um terço (109) em que se entendeu 

não haver ato de improbidade de qualquer acusado141. Assim, é possível afirmar que a taxa de 

sucesso dos autores nas ações de improbidade envolvendo a violação de princípios da 

administração pública é considerável. 

Por fim, ainda nesta apresentação geral dos resultados, é relevante apresentar quem 

foram os recorrentes e os recorridos, bem como as respectivas quantidades, como resumido nas 

tabelas abaixo: 

 

Tabela 5.1 – Quem e quantos foram os recorrentes? 142 
 

Quem e quantos foram os recorrentes? 
Tipo Quantidade de vezes como recorrente 

Agente público 248 
Ministério Público 131 

Entidade 43 
Terceiro 67 

Reexame necessário 3 
Fonte: elaboração própria. 
 
Tabela 5.2. – Quem e quantos foram os recorridos? 143 
 

 
140 O mapa da organização territorial está disponível em: < 

http://www.tjsp.jus.br/Download/Imagens/MapaImpressaoComarca.pdf?d=1577572999312 >. Acesso em 
28/12/2019. 

141 Algumas observações acerca de três casos são necessárias. No Caso 298, um réu foi absolvido no acórdão e 
outro, também condenado em sentença, não teve apelação conhecida (o mérito não foi analisado). Considerou-
se não haver ato de improbidade. Já no Caso 339, a sentença entendeu não haver ato de improbidade, apenas 
determinou o ressarcimento e a anulação do ato. O MP não recorreu, apenas os réus. O acórdão entendeu haver 
ato de improbidade, mas apenas manteve o ressarcimento. Considerou-se haver ato de improbidade. Por fim, no 
Caso 161, a sentença determinou o ressarcimento (pelo terceiro) e a anulação. Apenas o MP recorre requerendo 
a condenação em improbidade. O acórdão entende que não houve improbidade. Considerou-se não haver ato de 
improbidade. 

142 Fazendo-se a soma de todos, ultrapassa o número da amostra, pois em alguns casos houve mais de um 
recorrente. 

143 Fazendo-se a soma de todos, ultrapassa o número da amostra, pois em alguns casos houve mais de um recorrido. 
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Quem e quantos foram os recorridos? 
Tipo Quantidade de vezes como recorrido 

Agente público 151 
Ministério Público 222 

Entidade 73 
Terceiro 54 

Fonte: elaboração própria. 
 

Verifica-se, portanto, que na amostra da pesquisa os agentes públicos foram, em 

quantidade substancialmente maior, os que mais recorreram, fato que permite extrair a 

conclusão de que as sentenças foram, em sua grande maioria, condenatórias. E qual foi a taxa 

de sucesso de cada parte envolvida nas ações de improbidade? Os resultados serão discutidos 

no item seguinte. 

 

5.1. Impressão geral das decisões de improbidade administrativa no TJSP 

 

Neste item serão apresentados seis pontos que chamaram a atenção após a leitura 

de todos os acórdãos da amostra bruta. São conclusões formuladas a partir tanto de dados 

quantitativos, quanto de impressões não necessariamente extraídas de números144. Elas tratam: 

da função do Tribunal, dos agentes e temas controlados, da estrutura das decisões, dos diálogos 

com outros órgãos de controle e do cuidado das decisões. 

 

5.1.1. O Tribunal revisa as sentenças, mas não os próprios votos 

 

Como informado no item anterior, a maior quantidade de recursos adveio dos 

agentes públicos, seguidos pelo Ministério Público, terceiros e entidades. E qual teria sido a 

taxa de sucesso de cada um? A tabela abaixo traz as respectivas quantidade e percentuais. 

 

Tabela 5.3 – Qual é a taxa de sucesso dos recorrentes? 145 
 

144 É difícil explicar o que seriam exatamente essas impressões. Talvez a melhor palavra para explicar isso seria 
um termo do Direito Privado, especificamente do Direito de Propriedade Intelectual, qual seja, "trade dress", 
"conjunto-imagem" ou "look and feel". Trata-se de um conjunto de elementos (cor ou combinação de cores, de 
cheiros, de sons, de iluminação, de disposição de objetos etc.) que constituem determinada imagem de uma marca 
ou estabelecimento comercial. Os elementos, individualmente, pouco significam, mas juntos, remetem àquela 
marca ou estabelecimento, que não necessariamente é traduzida em palavras. Daí a expressão "look and feel" 
Portanto, a leitura de todas as decisões, em conjunto, permitiram a construção de impressões. 

145 No caso dos agentes públicos, houve três casos com mais de um resultado, razão pela qual a somatória dos 
percentuais é superior a 100%. Em verdade, haveria 3 recursos a mais. Contudo, como em outros casos em que 
houve dois ou mais agentes (ex. prefeito e servidor público) e apenas um tipo de resultado (ex. desprovimento 
para ambos os recursos), foi considerado, para efeitos de contagem, apenas um recorrente (ex. AP – agente 
público), optou-se por considerar nestes três casos como se também houvesse apenas um recorrente agente 
público. 
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Qual é a taxa de sucesso dos recorrentes? 

 Provimento Parcial 
Provimento 

Desprovimento Não conhecimento 

Agente público 47 (18,9%) 98 (39,5%) 105 (42,3%) 1 (0.4%) 
Ministério Público 15 (11,5%) 32 (24,4%) 84 (64,1%) 0 

Entidade 6 (13,9%) 10 (23,2%) 27 (62,8%) 0 
Terceiro 15 (22,4%) 27 (40,3%) 24 (35,8%) 1 (1,5%) 
Reexame 
necessário 0 1 (33,3%) 2 (66,7%) 0 

Fonte: elaboração própria. 

 

O provimento do recurso dos agentes públicos e dos terceiros significa que a 

sentença condenatória foi integralmente reformada para concluir pela inexistência de ato de 

improbidade, isto é, de absolvição dos réus. Em contrapartida, o provimento de recursos do 

Ministério Público e, em geral, das entidades146, significa o contrário: da sentença absolutória 

passou-se, no Tribunal, à decisão final condenatória dos réus. Já o parcial provimento, tanto 

dos autores recorrentes quanto dos réus recorrentes, altera tão somente a dosimetria das sanções 

– para majorar ou diminuir – ou pontos laterais da decisão – como honorários advocatícios, 

índices e periodicidade dos juros e da correção.  

Esta tabela demonstra que os réus – agentes públicos e terceiros – têm mais sucesso 

– total ou parcial – nos recursos direcionados ao Tribunal. Enquanto eles obtiveram em torno 

de 60% de sentenças modificadas, os autores – MP e entidades – obtiveram em torno de 35%. 

Este dado é reforçado quando se visualiza em quantas oportunidades a sentença foi modificada 

no Tribunal e, complementarmente a isto, qual foi o tipo de modificação, conforme as tabelas 

abaixo: 

 

Tabela 5.4 – Houve manutenção integral da sentença? 
 

Houve manutenção integral da sentença? 
Sim 154 
Não 199 

Fonte: elaboração própria. 
 
Tabela 5.5 – Qual foi o tipo de modificação da sentença pelo Tribunal?147 
 

Qual foi o tipo de modificação da sentença pelo Tribunal? 
Tipo de modificação Quantidade de vezes 

Foi para modificar pontos laterais 8 
Foi para absolver o réu 53 

 
146 Diz-se "em geral", pois na grande maioria dos casos – este dado, especificamente, não foi coletado – a entidade 

lesada compõe o polo ativo se não for autora da ação, conforme o disposto no art. 17, § 3º, LIA c/c art. 6º, § 3º, 
Lei nº 4.717/1965. 

147 Há aqui um total de 209, pois há 9 casos com mais de uma opção. 
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Foi para condenar o réu 38 
Foi para reduzir as sanções 96 
Foi para majorar as sanções 13 

Fonte: elaboração própria. 
 

Observa-se que o TJSP na maior parte dos recursos modificou a sentença, uma vez 

que a decisão de primeiro grau foi mantida integralmente apenas em 154 vezes. Para além disso, 

em 149 casos o Tribunal foi favorável aos réus – seja para absolver, seja para reduzir as sanções 

– ao passo que em apenas 51 casos os réus tiveram sua condição agravada – seja para condenar, 

seja para majorar as sanções. 

Sendo assim, é possível afirmar que o Tribunal de Justiça de São Paulo tem exercido 

plenamente sua função de instância revisora, o que comprova a importância do direito ao duplo 

grau de jurisdição148, levando, ainda, à reflexão da possibilidade de se admitir o reexame 

necessário não somente nos casos de improcedência da ação (absolvição dos réus), mas também 

nos casos de procedência (condenação dos réus)149. 

No entanto, pode-se dizer que se o Tribunal de Justiça exerce sua função revisora 

em relação ao "externo" – à sentença –, o mesmo não pode ser dito em relação ao "interno". 

Por "interno", leia-se revisão das decisões dos colegas de Câmara. Isto porque em mais de 96% 

(340 casos) dos recursos o julgamento foi por unanimidade. Apenas em 13 casos houve 

divergência.  

Examinando os 13 casos desviantes, não é possível encontrar qualquer ponto em 

comum entre eles. Tratam de categorias de temas diferentes, são de relatores diversos – embora 

a 12ª Câmara tenha tido 4 casos dentre os 13. De qualquer modo, o número de julgamentos por 

maioria ficou abaixo do esperado pela pesquisa, sobretudo porque o tema de improbidade 

administrativa, como exposto no capítulo 2, guarda relevantes divergências doutrinárias. 

Ademais, como a pesquisa demonstrará à frente, a maneira como gradativamente o tema foi 

construído pelo Superior Tribunal de Justiça através de suas teses, possibilitaria um número 

maior de opiniões diferentes sobre o mesmo fato. 

É difícil, a partir da metodologia adotada, fazer inferências sobre o motivo de haver 

uma grande quantidade de consensos nos julgamentos. Para tanto, seria mais adequado realizar 

 
148 "Não há direito fundamental ao duplo grau de jurisdição no processo civil (STF, 1ª Turma, RE 357.311/SP, rel. 

Min. Moreira Alves, j. 19.11.2002, DJ 21.02.2003, p. 44). Ter direito ao duplo grau de jurisdição significa ter 
direito a um exame de mérito da controvérsia por dois juízes distintos." (MARINONI; ARENHART, 
MITIDIERO, 2018, p. 1117).  

149 Discute-se acerca do cabimento do reexame necessário quando da improcedência das ações de improbidade a 
partir da aplicação, por analogia, do disposto no art. 19, da Lei da Ação Popular. No caso, o que se propõe é a 
reflexão sobre o uso desta "garantia" não apenas aos resultados de improcedência, mas também aos de 
procedência.  
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uma pesquisa de observação – acompanhamento das sessões de julgamento – e de entrevistas 

com os julgadores e com outras pessoas que participam dos julgamentos. Contudo, é possível 

levantar algumas hipóteses provindas da prática judicial.  

A primeira delas seria a grande quantidade de casos sob competência de cada 

julgador no Tribunal de Justiça e que são semanalmente levados à sessão de julgamento, o que 

os impedem de, além de cuidar dos próprios casos como relatores, ler com atenção casos sob a 

relatoria dos colegas. Tratar-se-ia, assim, de um fator tempo. 

Outra hipótese se refere à "propaganda" feita pelos defensores – advogados 

privados e públicos, promotores ou procuradores da justiça – sobre seus casos. Memoriais – 

entregues em reunião com o relator e outros membros do quórum – e sustentação oral não são 

atos obrigatórios nos processos e, por isso, nem todos os profissionais o fazem. Contudo, a 

prática destes atos, para aqueles que conhecem a dinâmica dos tribunais, é essencial para que o 

caso patrocinado não seja "mais um", exigindo-se dos julgadores mais atenção aos fundamentos 

apresentados e, consequentemente, impondo maior ônus argumentativo. Contudo, saber se isto 

foi ou não realizado nestes 13 casos é algo fora do alcance da pesquisa. 

Como última hipótese, pode-se aventar como causa para a grande quantidade de 

julgamentos unânimes o relacionamento entre os julgadores. Isto é, discordar do colega pode 

acarretar um desgaste não apenas na relação, mas da condição daquele que se torna voto 

minoritário, sobretudo em tema sensível como o da improbidade administrativa.  

São, evidentemente, hipóteses a um tópico que fugiu ao escopo do presente 

trabalho. Contudo, o tema não deixa de ser curioso, podendo constituir uma pauta para outras 

pesquisas. 

 

5.1.2. Os prefeitos são os principais agentes públicos controlados pela LIA 

 

Como já foi destacado no capítulo 3, a redação da Lei de Improbidade 

Administrativa optou pela abertura, isto é, tentou abranger o maior número de situações e de 

agentes passíveis de controle. Daí porque os primeiros artigos da Lei são bastante extensos e o 

termo "qualquer" – "qualquer agente", "qualquer outra forma", "sob qualquer forma", "qualquer 

nível ou hierarquia" – seja recorrente. 

Não obstante, os resultados da pesquisa apontaram que os agentes públicos que são 

réus em ações de improbidade são os agentes políticos, detentores de cargos eletivos. Porém, a 

sub-categoria de agente político detentor de cargo eletivo que mais vezes foi réu na amostra da 

pesquisa foi, sem dúvida, os prefeitos. Os resultados estão exibidos abaixo: 



 121 
 

 
Tabela 5.6 – O agente público era ocupante de cargo político eletivo? 
 

O agente público era ocupante de cargo político eletivo? 
Sim 287 
Não 60 

Não diz qual o cargo do agente 6 
Fonte: elaboração própria. 
 
Tabela 5.7 – Qual era o cargo político eletivo ocupado pelo réu?150 
 

Qual era o cargo político eletivo ocupado pelo réu? 
Tipo de cargo Quantidade de vezes 

Prefeito 258 
Vice-Prefeito 1 

Vereador 34 
Deputado Federal 2 

Fonte: elaboração própria. 
 

Assim, em 81% dos casos houve a presença de algum agente político de cargo 

eletivo no polo passivo da ação de improbidade, sendo que em 73% do total de casos de 

improbidade envolvia um prefeito. 

Os resultados convergem com a leitura apresentada no segundo capítulo acerca da 

Lei de Improbidade Administrativa como um marco importante no fenômeno da judicialização 

da política e, consequentemente, da colocação das autoridades no banco dos réus (SUNDFELD, 

2017, p. 330). Se antes a ação cabível contra a prática de um ato ilegal só era o mandado de 

segurança, a LIA possibilitou o controle de qualquer ato administrativo, não somente pelo 

ângulo da legalidade, mas, principalmente, pelo ângulo da moralidade, responsabilizando, 

pessoalmente, qualquer agente público. "A lei [LIA] é para isto: para atacar, na Justiça, quem 

lida com a 'coisa pública', assustar autoridades." (SUNDFELD, 2017, p. 332). 

Nesse sentido, a Lei da Ação Civil Pública e a LIA – é comum as duas ações serem 

cumuladas sob o título "ação civil pública de improbidade administrativa"151 – inauguraram um 

novo modo de construir o que se denomina interesse público, antes prerrogativa única do Poder 

Executivo – da Administração –, fenômeno que é chamado por Carlos Ari Sundfeld como um 

"direito mais que administrativo" (item 2.3, supra) 

Na leitura dos acórdãos, foi possível encontrar várias passagens nas quais o julgador 

faz um juízo de valor sobre a maneira de administrar do prefeito ou, então, na qual expressa seu 

ideal de boa administração pública. Expressões como "ideais republicanos" e "gestão pública 

 
150 Em alguns casos, houve mais de um tipo de agente político eletivo acusado. Daí porque a soma é superior a 

287. 
151 Em sentido favorável, GARCIA; ALVES, 2017, p. 924. 
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responsável" são usadas frequentemente, de modo a contrapor a conduta a um tipo idealizado 

de gestor ou gestão.  

No Caso 14, que tratou de assunção, nos últimos dois quadrimestres do mandato, 

de despesas que não poderiam ser pagas no mesmo exercício financeiro, após reconhecer a 

violação ao dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e, consequentemente, 

considerá-la conduta ímproba, o Desembargador afirmou. 

 
"Compete ao administrador público exercer o que é chamado de gestão responsável, 
com total atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal e às regras orçamentárias, 
sob pena de caracterizar-se ato de improbidade administrativa.  
O gestor público deve ser considerado, também, como ímprobo quando é desidioso 
com o numerário que recebe para administrar, ainda que não beneficie qualquer agente 
ou terceiro." (Caso 14, p. 14, grifo nosso). 

 

Já no Caso 55, que envolveu a nomeação de um advogado não servidor para ocupar 

cargo em comissão que, segundo a decisão, não tinha natureza de chefia, direção ou 

assessoramento, afirmou-se que, "na posição de gestor municipal, deveria prezar pela 

honestidade, sendo o guardião do erário" (Caso 55, p. 14).  

Em decisão envolvendo publicidade governamental – tema que exige apreciação 

sobre slogans, imagens e textos – e que teve seu julgamento por maioria, o voto prevalecente 

pelo reconhecimento de conduta ímproba – consistente na promoção pessoal – recorreu à 

citação do constitucionalista Jorge Miranda para embasar o ideal republicano na Administração: 

 
"Essa norma [art. 37, § 1º, CRF] não se limita apenas a proibir a utilização de recursos 
públicos para a publicidade pessoal, mas à propaganda político eleitoral, inclusive 
aquela produzida com mensagem subliminar, pois conforme advertência feita por 
JORGE MIRANDA (Manual de Direito Constitucional, tomo IV), “os regimes 
totalitários constituem fenômeno específico do nosso tempo, ligado à conjugação 
de messianismos ideológicos com partidos de massa e utilização de processos de 
domínio da comunicação social”. Em um regime verdadeiramente democrático e 
republicano é inadmissível que recursos públicos sejam utilizados para a divulgação 
de propagandas de pessoas, partidos ou grupos partidários." (Caso 83, p. 10, grifo 
nosso). 

 

Particularmente quanto à participação do Poder Judiciário na construção do 

interesse público, o voto dissidente no Caso 70, que tratou de reajuste e aumento de preço em 

contrato prorrogado, entendeu haver improbidade, uma vez que "admite-se a prorrogação de 

contrato em curso, que logicamente implica a supressão de licitação, quando essa possibilidade 

se justifica por razão de interesse público; e isto exige demonstração – jamais ensaiada no 

contrato do qual se trata (...)". (Caso 70, p. 12 e 13). Novamente, o padrão republicano – e a 

virtude exigida do administrador – se faz presente. 
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A prorrogação imotivada não se compraz com os termos da Lei ou com os preceitos 
da boa Administração, concorrendo para que esta se desvie dos mores – palavra aqui 
empregada no sentido de práticas institucionalizadas – que a tornam virtuosa. 
Sem ser fundamentada, a prorrogação cria, entre o contratado e os próceres da 
Administração, relação que se distancia dos padrões estritamente republicanos: 
favorecido por não ter de disputar com terceiros, o particular não mais se fia nas 
cláusulas do contrato e na pressuposição de que a Administração nada faz senão o que 
a lei a autorize a fazer. (Caso 70, p. 13, grifo nosso). 

 

Em outro caso, que tratou da nomeação pela Prefeita de cônjuge – que a antecedeu 

como Prefeito – no cargo de Secretário de Obras no Município de Iepê, após identificar 

ilegalidades no ato em função da ausência de requisitos, o julgador entendeu que o ato violava 

o princípio da moralidade e, citando um trecho da obra de Victor Nunes Leal – Coronelismo, 

Enxada e Voto –, afirmou: "há, enfim, que se reprimir o coronelismo. Este o panorama na 

pequena Iepê: um casal que se reveza no poder paroquial, ele reconhecidamente ímprobo, ela 

conivente." (caso 375, f. 7). 

Mas se os prefeitos são os principais agentes controlados, quais são as principais 

condutas controladas pela Lei de Improbidade Administrativa? 

 

5.1.3. As contratações públicas são as principais condutas controladas 

 

Como explicado no item 4.5 (supra), uma das estratégias deste trabalho foi 

construir categorias mais amplas a partir da leitura do material jurisprudencial. Uma destas 

categorias tratou dos tipos de fatos discutidos nas ações. Alguns foram facilmente identificados 

e construídos; outros demandam maiores explicações. 

A pesquisa construiu, ao todo, nove categorias de fatos, quais sejam: (i) 

competência administrativa; (ii) contas públicas; (iii) contratação de bens; (iv) contratação de 

bens e serviços; (v) contratação de serviços; (vi) contratação de pessoal; (vii) gestão de pessoal; 

(viii) deveres funcionais; (ix) publicidade. Como se pode ver, os itens (iii), (iv) e (v) podem 

perfeitamente ser unidos em apenas uma grande categoria, que se pode chamar de "contratações 

de bens e serviços", pois não há razão em separar os bens dos serviços considerando que a 

contratação de ambos é regulada pela Lei nº 8.666/1993. Daí porque, ao invés de nove 

categorias, tem-se, em verdade, sete categorias. 

A contratação de pessoal, por sua vez, é regulada pela CRF88 e pela Lei nº  

8.745/1993, além, é claro, de leis municipais. Esta categoria se voltou, portanto, aos casos que 

envolviam a contratação de servidores para o Poder Público. Ela poderia ter sido abrangida pela 
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categoria de gestão de pessoal, mas a pesquisa optou em separá-los, pois a contratação de 

pessoal apareceu em quantidade razoável, como será apresentado adiante. 

Assim, preferiu-se destinar à categoria de gestão de pessoal todos os fatos que 

envolviam pessoal com exceção da contratação, tais como: nomeação de servidores 

comissionados, criação e extinção de cargos públicos, deslocamento funcional de servidores, 

desvio de função de servidores etc.  

A categoria das contas públicas se refere a todos os tipos de condutas que envolviam 

aplicação ou repasse de valores e consequente prestação de contas. Assim, por exemplo, faziam 

parte dela os casos envolvendo empenhos, pagamentos de precatórios, orçamento público, 

despesas e receitas públicas, aplicação de valores por obrigação legal, repasses de duodécimos, 

recebimentos de valores a título de diárias ou deslocamento. 

A categoria de publicidade é bastante simples: atos que envolviam a promoção do 

agente público, com ou sem finalidade eleitoral.  

As duas categorias que são menos delimitadas são a de deveres funcionais e de 

competência administrativa. A primeira havia sido anteriormente denominada de "servidores 

públicos", mas percebeu-se que o mesmo tipo de conduta ora era praticada por servidores ora 

por agentes políticos. Um exemplo seria o uso de atestados médicos falsos para justificar 

ausência do serviço. Desta maneira, pensou-se na nomenclatura deveres funcionais, 

intimamente ligados a questões disciplinares, mas não se reduzindo a elas. Alguns exemplos: 

acumulação de cargos, uso da função para finalidades diversas, praticar crimes contra a 

Administração, criar ou receber benefícios ilegais, deixar de cumprir deveres do ofício, atuar 

com desídia nas funções. 

Por fim, a categoria de competência administrativa poderia ser considerada uma 

categoria residual. São condutas típicas dos agentes de comando – Prefeito e Presidente da 

Câmara de Vereadores – ou eventualmente de Secretários municipais. Alguns exemplos desta 

categoria são: descumprimento de acordo, TAC ou de ordem judicial, elaboração de plano 

diretor, desapropriação, forma de uso dos imóveis públicos, edição de decretos ou atos de 

efeitos normativos etc. 

Feita esta breve explicação das categorias, retoma-se a pergunta: o que é controlado 

nas ações de improbidade administrativa? A tabela abaixo traz os resultados: 

 

Tabela 5.8 – O que é tema de controle da ação de improbidade administrativa? 
 

O que é tema de controle da ação de improbidade administrativa? 
Categoria do tema Quantidade de acórdãos 
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Competência administrativa 31 
Contas públicas 51 

Contratação de bens              34 
127 Contratação de bens e serviços                  5 

Contratação de serviços                  88 
Contratação de pessoal 46 

Gestão de pessoal 37 
Deveres funcionais 48 

Publicidade 13 
Fonte: elaboração própria. 

 

Como já explicado, optou-se por juntar a contratação de bens e de serviços em uma 

só categoria. Ela apareceu em 127 casos, ou seja, em mais de um terço. Juntando a ela a 

categoria de contratação de pessoal – o que poderia criar uma "grande categoria" denominada 

"contratações públicas" – resultaria em 173 casos, ou seja, quase metade dos casos de 

improbidade administrativa. 

Portanto, sem dúvida nenhuma, o tema mais controlado pelas ações de improbidade 

administrativa é o de contratações públicas. As contas públicas e os deveres funcionais têm 

destaque, mas estão bem longe da primeira colocada. Por quê? Algumas hipóteses para esta 

predominância das contratações públicas podem ser levantadas. 

A primeira hipótese refere-se ao lugar de destaque dado ao tema na CRF88. O 

preenchimento de cargos públicos é regulado nos incisos I, II, III, IV, V e IX, do artigo 37, e a 

contratação de bens e serviços, por sua vez, é tratada no inciso XXI, do mesmo artigo. Em 

função desta constitucionalização das contratações públicas, é comum nos manuais de Direito 

Administrativo tanto o concurso público quanto a licitação serem tratados como princípios da 

administração (DI PIETRO, 2014, p. 377; ARAÚJO, 2005, p. 74).  

Especificamente quanto à licitação, prevalece a ideia na doutrina e nos tribunais de 

que a regra em uma Administração Pública proba é licitar – um princípio universal de licitar –

, equiparando-se a um "quase dogma". Criticando este dogma, Carlos Ari Sundfeld e André 

Rosilho afirmam que "não licitar – ainda que em casos específicos expressamente autorizados 

pela legislação ou sem situações nas quais licitar seria absolutamente impertinente – levanta 

fortes suspeitas." (2015, p. 20). Uma vez não cumpridas as regras de contratação, estaria violado 

este importante princípio, razão pela qual haveria improbidade administrativa. Este tema, 

porém, será discutido com mais profundidade no item 5.2.1.2 (infra). 

A segunda hipótese para explicar o predomínio do tema das contratações públicas 

nas ações de improbidade está na redação minuciosa das leis que tratam da licitação (Lei 

8.666/1993 – Lei Geral de Licitações - LGL) e das contratações por tempo determinado (Lei 

8.745/1993). Assim, a chance de ocorrer uma conduta que se desvie ao menos de uma regra é 
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alta. Muito embora exista uma máxima na interpretação da LIA de que "ilegalidade não é 

improbidade", tal tese não é realmente aplicada para as contratações públicas, como será 

aprofundado no item 5.2.1.3 (infra).  

Esta redação minuciosa, como foi explicado no primeiro capítulo, no qual se 

discutiu as características do movimento de Rule of Law das décadas de 1980 e 1990, foi uma 

tentativa de diminuir os espaços de discricionariedade na tomada de decisões pelo 

administrador. Estas duas leis que cuidaram das contratações de bens, serviços e pessoal, 

caminharam neste sentido, diversamente de legislações do passado – como, por exemplo, o 

Decreto-Lei nº 3.365/1941, sobre desapropriações por utilidade pública –, que admitiam maior 

discricionariedade. Prevaleceu a corrente maximalista na redação da LGL, numa tentativa de 

abrigar tudo e a todos (ROSILHO, 2013, p. 118), mesma estratégia usada para redigir a LIA.  

 
O pano de fundo da oposição ressaltada no título desse tópico – maximalistas versus 
minimalistas – pode ser sintetizado nas seguintes indagações: Como deveria ser o 
modelo legal das licitações públicas? De que forma as regras jurídicas poderiam 
contribuir para a construção de um bom sistema de contratações públicas? 
A estas perguntas os maximalistas responderiam afirmando que um bom modelo legal 
seria aquele que procurasse antever, por meio de dispositivos legais, as escolhas e 
caminhos que pudessem levar a uma boa contratação pública. A aposta desse grupo é 
a de que a lei deveria ser minuciosa, detalhista e abrangente, devendo ser capaz de 
cercar a discricionariedade da Administração Pública. (ROSILHO, 2013, p. 104 – 
105).  

 

Em complemento a esta segunda hipótese, um terceiro fator explicativo estaria no 

fato de o STJ ter consolidado um entendimento de que nos casos em que há dispensa indevida 

de licitação, presume-se o dano – in re ipsa – e, consequentemente, a conduta ímproba152. Em 

outras palavras, praticar a conduta – dispensar a licitação –, por si só, já é um ato de 

improbidade, o que pode ter sido um incentivo para a propositura de ações de improbidade 

neste tema. Alguns doutrinadores, ao abordarem o tema, também reforçam esta ideia153.  

 
152 "É pacífico o entendimento de que frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente 

configura ato de improbidade que causa prejuízo ao erário, ainda que esse prejuízo não possa ser quantificado 
em termos econômicos, para ressarcimento. Não se pode exigir a inequívoca comprovação do dano econômico 
causado pela conduta ímproba, pois nessas hipóteses específicas do artigo 10, VIII, da Lei de Improbidade 
Administrativa, o prejuízo é presumido (in re ipsa)." (BRASIL, STJ, 2019). O argumento para sustentar este 
entendimento é que se presume a impossibilidade de a Administração ter obtido a proposta mais vantajosa. 

153 Veja-se, por exemplo, o que defendem Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves: "Tais situações [de não 
realização da licitação] estão previstas em numerus clausus no art. 24 e de forma exemplificativa no art. 25 da 
Lei n. 8.666/1993, os quais versam, respectivamente, sobre os casos de dispensa e de inexigibilidade de licitação. 
Na dispensa, a licitação poderia ser realizada, mas o legislador, ante as peculiaridades do caso, resolveu não 
torná-la obrigatória. Na inexigibilidade, por sua vez, a necessidade de licitação foi afastada por ser inviável sua 
realização. Não havendo perfeito enquadramento da situação fática nos permissivos legais ou sendo provada a 
simulação, ter-se-á a frustração do processo licitatório e a consequente configuração da improbidade. Caso seja 
nebulosa a presença das exceções, a regra geral há de prevalecer." (GARCIA; ALVES, 2017, p. 519 – 520). 
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Contudo, outra pergunta que deve ser feita é: passadas mais de duas décadas da 

existência destas leis de contratações e tendo elas, aparentemente, regras claras, por que há 

tantos casos de improbidade neste tema? Ou, em outros termos, por que se trata de um problema 

tão recorrente nos municípios? 

Uma hipótese para a predominância de problemas nas contratações públicas seria a 

inadequação da ideia de que a Lei de Licitações deva ser o único modelo capaz de atender a 

toda e qualquer realidade brasileira, da União aos pequenos municípios. O mesmo se dá em 

relação à contratação de pessoal, considerando que nem sempre um município conta com 

número suficiente de profissionais para promover uma ampla concorrência.  

Outra hipótese, já não mais no plano da "realidade" – da conduta dos gestores –, 

mas no plano normativo, seria a inadequação da modelagem legal das contratações, as quais, 

ao invés de evitarem problemas, acabaram por facilitá-los, como destacou André Rosilho ao 

tratar do processo legislativo que deu origem à atual Lei nº 8.666/1993: 

 
Baseado no diagnóstico de que a corrupção – cujo epicentro estaria na liberdade de 
que supostamente gozava a Administração para dirigir os resultados das licitações – 
deveria ser combatida a qualquer custo, o Congresso Nacional, capturado, adotou 
solução bastante curiosa. Valendo-se do discurso, corrente à época, de crença no 
Direito e de ampla valorização da importância das regras e princípios jurídicos – 
incitado, como visto, inclusive pelo próprio texto constitucional –, buscou anular a 
capacidade de manobra da Administração Pública, decidindo de antemão os critérios 
e procedimentos que conduziriam, pretensamente, à melhor contratação pública. 
Entretanto, o que escapou à percepção da comunidade jurídica como um todo – mas 
não dos potenciais beneficiados pelas contratações públicas! – foi que as normas 
jurídicas haviam sido moldadas de modo a atender não ao interesse do público, mas 
daqueles que foram capazes de influir no processo legislativo. Tratou-se de estratégia 
engenhosa, mas catastrófica do ponto de vista da gestão pública. Afinal, o dirigismo 
nas contratações, ao invés de ser combatido foi, em verdade, chancelado. As normas 
jurídicas haviam sido moldadas de tal modo que para se dirigir as licitações bastaria 
segui-las à risca. Sob a aparência de terem sido postas rígidas regras para um jogo 
competitivo e probo, criou-se, na realidade, uma licitação de dados viciados: os 
procedimentos foram pré-programados para levarem ao mesmo resultado." 
(ROSILHO, 2013, p. 131 – 132). 

 

Uma última hipótese se refere à participação de outros órgãos de controle, além do 

Ministério Público, na avaliação da legalidade dos atos que envolvem contratações públicas, 

como o Tribunal de Contas do Estado. Este tema, porém, será tratado a seguir. 

 

5.1.4. Há diálogo entre os órgãos de controle dos agentes públicos? 

 

Ao longo da leitura dos acórdãos, uma variável que não havia sido previamente 

pensada passou a ser alvo de atenção da pesquisa. Trata-se da menção, pelas decisões de 
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improbidade, de outros órgãos e autoridades ou de outras decisões judiciais proferidas em 

outras esferas ou instâncias. Chamou a atenção, sobretudo, a quantidade de menções ao 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ao final, foram obtidos os seguintes resultados: 

 

Tabela 5.9 – A decisão cita autoridades ou decisões externas? 
 

A decisão cita autoridades ou decisões externas? 
Sim 153 
Não 200 

Fonte: elaboração própria 
 
Tabela 5.10 – Se sim, qual é a autoridade ou decisão externa?154 
 

Se sim, qual é a autoridade ou decisão externa? 
Autoridade ou decisão externa Quantidade de vezes 

Ação eleitoral 8 
Ação penal 19 

Órgão Especial 6 
PAD 8 

TCE-SP 112 
Outras 8 

Fonte: elaboração própria. 

 

Como constou no item anterior, o tema das contratações públicas – de bens e 

serviços e de pessoal – teve destaque. Isto explica o motivo pelo qual o TCE-SP foi a autoridade 

externa mais mencionada nas ações de improbidade, uma vez que é competência dele verificar 

a legalidade das contratações do Executivo155.  

Mas no que consistiu esta menção? A escolha deste termo assumiu na presente 

pesquisa um sentido amplo. Assim, em alguns casos, a decisão, de fato, apenas menciona o 

nome da autoridade externa. Em outros, que constituiu a grande maioria, além do nome, a 

decisão informa o que foi decidido pela outra autoridade, instância ou esfera competente, 

chegando até a reproduzir trechos da decisão. 

Como a pesquisa se limitou a diagnosticar as decisões proferidas pelo TJSP, sem 

ter tido acesso às provas e aos demais documentos dos autos do processo, nem sempre foi 

possível entender plenamente as referências feitas às autoridades e decisões externas. A falta 

de rigor dos julgadores do Tribunal no uso dos termos corretos, sobretudo ao tratar das decisões 

do TCE-SP, também foi fator que dificultou um diagnóstico mais apurado156. 

 
154 A soma supera 153, pois em alguns casos houve a menção a mais de uma autoridade ou decisão externa. 
155 Verificar os artigos 2º e 25, da Lei Complementar 709/1993 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo. 
156 É sabido que os tribunais de contas possuem uma série de diferentes manifestações, de diferentes naturezas e 

pesos. O presente trabalho não fará distinções entre elas, até porque as decisões do TJSP tampouco se atentaram 
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Independentemente disso, pode-se dizer, no tocante ao teor e ao impacto destas decisões 

externas, que foram relevantes no deslinde da ação de improbidade, como os resultados abaixo 

demonstram: 

 

Tabela 5.11 – Dos casos que usam decisão de autoridade externa, em quantos houve 
improbidade? 
 

Dos casos que usam decisão de autoridade externa, em quantos houve improbidade? 
Houve ato de 
improbidade? 

Qual foi a autoridade 
ou decisão externa? 

Qual foi o resultado da 
decisão externa? Quantidade de decisões 

Não houve improbidade 

Ação eleitoral Absolve 1 
Condena 2 

Ação penal Absolve 2 
Condena 1 

Órgão Especial Constitucional 0 
Inconstitucional 0 

PAD Absolve 0 
Condena 0 

TCE-SP 
Aprova, regular 8 

Reprova, irregular 19 
Não diz 3 

Houve improbidade 

Ação eleitoral Absolve 0 
Condena 4 

Ação penal Absolve 4 
Condena 11 

Órgão Especial Constitucional 0 
Inconstitucional 6 

PAD 
Absolve 0 
Condena 7 
Não diz 1 

TCE-SP 
Aprova, regular 5 

Reprova, irregular 72 
Não diz 6 

Fonte: elaboração própria.  
 

A tabela acima divide dois grandes grupos: o primeiro resultou no não 

reconhecimento de ato de improbidade, isto é, na absolvição do réu. Já o segundo resultou no 

reconhecimento de ato de improbidade e, portanto, em condenação do réu. Em cada grupo, 

foram apresentadas as cinco autoridades localizadas a partir da leitura de todas as decisões, 

dividindo cada uma no binômio condena/absolve ou aprova-regular/reprova-irregular. Assim, 

a quantidade da última coluna reflete o número de decisões de improbidade que se valeram de 

 
às nomenclaturas corretas. Refere-se, aqui, ao "resultado final" que é atribuído às decisões do TCE-SP quanto 
aos diversos temas sob sua competência (a contratação ou a prestação de contas), ora como sendo 
regular/irregular, ora como sendo aprovado/reprovado, ora como sendo absolvição/condenação. Portanto, será 
usado o termo "decisão" indistintamente, de modo que pode significar recomendação, condenação em tomada de 
contas, entre outros. Porém, para o entendimento das categorias, recomenda-se o texto de SUNDFELD et al. 
(2017) que trata do valor interno das decisões do Tribunal de Contas da União (TCU). 
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decisão externa, sendo que no primeiro grupo é a quantidade de decisões que reconheceu não 

haver ato de improbidade e no segundo o contrário. Para ilustrar, verifica-se que em dois casos 

nos quais a decisão da esfera eleitoral havia condenado o réu, entendeu-se não haver ato de 

improbidade. 

Dito isso, verifica-se que, em geral, nos casos em que decisões externas citadas 

condenaram – no eleitoral, no PAD, no penal e no TCE-SP – também houve condenação de 

improbidade. Há uma coincidência entre as instâncias, especialmente no âmbito penal. 

Particularmente quanto ao TCE-SP, verifica-se que dos 91 casos em que houve 

"condenação" (irregular ou reprovação) das contratações ou das contas públicas, em 72 (quase 

80%) houve condenação do réu na ação de improbidade. O mesmo efeito não se percebe em 

relação à "absolvição" (regular ou aprovação) pela corte de contas de São Paulo, uma vez que 

dos 13 casos em que isto ocorreu, em 5 (38,5%) houve reconhecimento de ato de improbidade, 

contra 8 (61,5%) em que não houve ato de improbidade. Ou seja, nas ações de improbidade, o 

"peso" de uma decisão de "absolvição" do TCE-SP é menor do que o "peso" da sua decisão 

"condenatória". 

Nesse sentido, embora as decisões dos Tribunais de Contas possam ser revistas pelo 

Judiciário, não havendo vinculação deste àquelas157, pode-se dizer que as decisões de 

improbidade demonstraram uma "deferência"158 aos entendimentos do órgão de contas, 

 
157 Quanto ao valor externo das decisões do TCU, mas que pode também ser estendido aos demais Tribunais de 

Contas dos estados e municípios: "Não existe, no direito brasileiro, reserva de competência para o TCU decidir, 
com exclusividade ou com efeito de coisa julgada judicial, sobre a existência de irregularidade ou dano em 
contrato estatal. O Judiciário possui jurisdição autônoma e plena a respeito dessas questões. Nas ações judiciais 
condenatórias em que pretende o reconhecimento judicial de irregularidade ou dano em um contrato estatal, os 
eventuais estudos, pareceres, atos preliminares e decisões definitivas do TCU são considerados pelo juiz simples 
elementos de informação, sem presunção absoluta de veracidade ou caráter jurídico vinculante." (SUNDFELD 
et al. 2017, p. 887). 

158 Aqui, com as devidas diferenças, utiliza-se o termo com o significado atribuído por Eduardo Jordão em relação 
ao controle judicial das decisões das agências reguladoras. Segundo ele, "a proliferação destas entidades 
administrativas especializadas [agências] gerou alguns desafios para a teoria do direito administrativo. Naquilo 
que concerne mais especificamente a este artigo, questionou-se que tipo de controles deveriam ser aplicados a 
elas, e se eles deveriam diferir daqueles que se aplicavam às autoridades administrativas tradicionais. Em diversos 
países, ganhou relevo a discussão a propósito da conveniência da aplicação de alguma deferência (ou 
autocontenção) do controlador às decisões tomadas por estas entidades, em função das suas características. A 
"teoria da deferência" corresponde à tese segundo a qual a autocontenção seria conveniente (VERÍSSIMO, 2012 
[Marcos Paulo]). No caso específico do controle judicial, o argumento em favor da deferência seria o seguinte. 
Como a matéria regulatória é tecnicamente complexa, a deferência judicial às decisões das agências reguladoras 
transmitiria a ideia de respeito judicial a uma instituição comparativamente mais bem adaptada para enfrentá-la 
(tanto em função da natureza da sua atuação diuturna, como eu função do seu maior aparelhamento institucional). 
Além disso, veicularia a intenção de não prejudicar a coerência e a dinâmica da política regulatória da autoridade 
administrativa. Dito de outro modo, a justificativa do controle judicial deferente às decisões das agências 
reguladoras reside, de um lado, na inadequação subjetiva e objetiva dos tribunais para a regulação; de outro, no 
prejuízo que a sua intervenção pode causar à política regulatória das agências." (JORDÃO; CABRAL JUNIOR, 
2018, p. 540 – 541). 
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principalmente quando eles se prestam a embasar a existência de ato de improbidade 

administrativa. 

Os resultados põem em dúvida a interpretação que se dá ao artigo 21, II, da LIA, 

segundo o qual a aplicação das sanções de improbidade independe "da aprovação ou rejeição 

das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas". As decisões 

não são tão independentes. Pelo contrário. 

Pode-se dizer que as decisões do TCE-SP tiveram duas principais funções: auxiliar 

o controle de legalidade – sobretudo quando tratava da análise de contas da gestão do chefe do 

Executivo – e ser fator de importância no reconhecimento do dolo. 

Assim, para ilustrar a primeira função, é comum encontrar nas decisões judiciais a 

reprodução de trechos das decisões do TCE-SP, como, por exemplo, no Caso 28, no qual mais 

da metade do voto (17 de 31 páginas) é tomada pela reprodução de uma Tomada de Contas. Ao 

final, neste caso em que o Ministério Público havia apontado irregularidades na gestão – 

planejamento, gestão financeira e gastos públicos – da Prefeita de Campos do Jordão, o próprio 

Relator Desembargador reconhece que  

 
A transcrição [do TCE-SP], antes de ser maçante, há de ser tida e havida como 
marcante, para fixar e mostrar a enormidade de situações irregulares 
encontradas na gestão da ré no ano da graça de 2010, a escancarar não se cuidar de 
gestora inábil, mas com a devida vênia, de gestora inepta e inapta, totalmente 
descomprometida com o interesse público e com o bem estar da população 
jordanense. (Caso 28, p. 22, grifo nosso). 

 

Em outros casos, ficou bastante evidente que a reprovação das contas ou o 

reconhecimento da ilegalidade de algum ato do Executivo foi fator determinante para que a 

conduta fosse considerada ímproba. Os Casos 378 e 434, que trataram de dispensa indevida de 

licitação, tiveram acórdãos bem curtos. Ambos, muito parecidas, já que do mesmo relator, 

afirmaram o seguinte: "(...) as ilegalidades indicadas na petição inicial – que foram objeto de 

apuração pelos técnicos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – justificam, realmente, 

o reconhecimento do ato de improbidade administrativa (...)" (Caso 378, p. 3). 

Observa-se, assim, que a ilegalidade reconhecida pelo TCE-SP foi suficiente ao 

reconhecimento da improbidade. Ainda que este tema vá ser objeto do item 5.2.1.3 (infra), o 

fato é que nesses casos equiparou-se a ilegalidade reconhecida pelo TCE-SP a ato de 

improbidade.  

Em relação à segunda função, o reconhecimento do dolo para configurar 

improbidade administrativa se deu, em algumas situações, quando o gestor público deixou de 
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atender à recomendação ou ao alerta do Tribunal de Contas. Conquanto o tema do dolo seja 

tema a ser tratado à frente (item 5.2.2, infra), no momento, a fim de esclarecer o ponto, 

reproduz-se passagem da fundamentação do Desembargador Relator novamente no Caso 28:  

 
O não cumprimento ou não atendimento pela então prefeita traduz-se não em omissão, 
mas em conduta comissiva de fazer de outra forma, irregular, contrária não só aos 
princípios constitucionais antes referidos, mas também a comezinhos princípios para 
se administrar ao não agir na forma ensinada e orientada pelo Tribunal de Contas. 
(Caso 28, p. 29, grifo nosso). 

 

O uso recorrente de decisões do TCE-SP nas ações de improbidade – e, sobretudo, 

o "peso" conferido às decisões externas – retoma o que foi discutido no primeiro capítulo deste 

trabalho acerca da relação entre as instituições de accountability horizontal, isto é, de que elas 

atuam isoladamente, de modo não cooperativo ou coordenado. A despeito desta pesquisa não 

ter como objeto de pesquisa todos os documentos da ação de improbidade, algumas decisões 

deixaram claro que o que motivou a ação foi justamente a decisão do TCE-SP em não aprovar 

as contas do Prefeito. E, ainda, que a atuação do gestor se revela irregular justamente por isso. 

Veja-se, por exemplo, o caso abaixo: 

 
Cabe destacar que a presente demanda é baseada, principalmente, nos documentos 
obtidos em sede de processo de apuração de contas perante Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo.  
Com base em tais documentos, é certa a demonstração da atuação irregular do 
apelante como Prefeito de Miguelópolis. (Caso 14, p. 9, grifo nosso). 

 

É verdade que as pesquisas teóricas que apontaram o não desenvolvimento de um 

sistema amplo de interação institucional entre as instituições de controle, incentivando a disputa 

entre elas, se pautaram apenas nas instituições federais, de maneira a obter uma visão mais 

macro do fenômeno de accountability.  

Contudo, os resultados encontrados nesta pesquisa demonstraram que há, sim, uma 

interação próxima entre o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e 

que ela tem obtido relativo sucesso na condenação de agentes públicos que praticaram algum 

ilícito nos temas de gestão orçamentária e de contratações públicas.  

Talvez não seja adequado, somente a partir destes dados, afirmar que há um diálogo 

coordenado entre os órgãos de controle, até porque diálogo consiste na troca de informações 

nas duas vias, algo que não foi alvo de atenção neste trabalho. Ademais, a Lei Orgânica do 

TCE-SP prevê que ao julgar as contas dos gestores, ordenadores de despesas e outros 

responsáveis por bens e valores públicos, "diante de indícios de ilícito penal, o Tribunal de 
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Contas determinará a remessa de peças ao Ministério Público, para adoção das providências 

cabíveis" (art. 32, parágrafo único)159. Ou seja, se trata de uma obrigação legal. 

No entanto, ao menos é possível afirmar que há interação entre MP-SP e TCE-SP 

para responsabilizar agentes que tenham violado princípios da Administração Pública. 

 

5.1.5. O uso irrelevante de doutrina e de jurisprudência nas decisões 

 

Considerando que a preocupação do trabalho era com a fundamentação das 

decisões do TJSP, uma das variáveis para o diagnóstico foi saber quais fontes do direito, além 

da lei, foram usadas pelos julgadores. Sendo assim, anotou-se quais eram os autores citados nas 

decisões, bem como decisões de quais tribunais estavam sendo citadas nos votos.  

De modo geral, é possível afirmar que os acórdãos usaram na maior parte das vezes 

alguma fonte do direito para embasar seus votos. Assim, em 205 vezes alguma fonte doutrinária 

foi usada e 239 vezes alguma decisão jurisprudencial foi citada160. Particularmente em relação 

a esta segunda fonte do direito, decisões do Superior Tribunal de Justiça foram as mais usadas 

(191), contra 116 do Tribunal de Justiça de São Paulo. Curiosamente, não houve citação às 

decisões de outros tribunais estaduais – ou regionais federais – brasileiros. 

Já em relação à doutrina, vários autores foram citados161. No entanto, alguns se 

destacaram pela quantidade de vezes em que apareceram. A campeã, com 62 menções, foi 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro. Ela foi seguida por Marino Pazzaglini Filho (55), Marçal Justen 

Filho (39), Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves (33), José Afonso da Silva (32), Wallace 

Paiva Martins Junior (30), Francisco Octávio de Almeida Prado (30), Alexandre de Moraes 

(26) e Hely Lopes Meirelles (22). 

A grande quantidade de citações doutrinárias e jurisprudenciais significa que as 

decisões são mais bem fundamentadas? Não necessariamente. Primeiramente, observa-se que 

dos nove autores mais citados, apenas quatro são autores de livros específicos sobre 

 
159 Disposição similar está prevista no art. 16, § 3º, da Lei Orgânica do TCU (Lei nº 8.443/1992), sendo dever do 

Tribunal encaminhar os documentos ao MP, para que este ajuíze ações civis ou penais cabíveis, em casos de 
"dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico" e quando houver "desfalque ou desvio 
de dinheiros, bens ou valores públicos". O TCU tem a opção de fazer isto no caso de omissão de prestação de 
contas ou no caso de "prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo ou antieconômico, ou infração à norma legal ou 
regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial. Repare-se que são 
hipóteses bastante similares aos dispositivos da LIA. 

160 Em complemento às explicações dadas no item 4.4 (supra), no qual as variáveis foram explicadas, não se fez a 
distinção de quantas decisões de um tribunal foram citadas no voto. Isto é, mesmo que um acórdão tenha usado 
4 decisões do STJ, considerou-se como se houvesse apenas uma vez a citação ao STJ.  

161 Lembrando que apenas as citações relativas ao mérito foram consideradas na pesquisa, descartando-se aquelas 
de cunho lateral (ex.: processuais). Ainda, não se fez diferenciação quanto à obra citada. 
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improbidade administrativa, sendo que dois deles – Wallace Paiva Martins e Francisco Octávio 

de Almeida Prado – têm apenas obras antigas e sem atualização há algum tempo.  

Em contrapartida, há dois constitucionalistas e três autores de manuais de direito 

administrativo. Sobre estes, em algumas vezes a citação era relativa ao tema de improbidade, 

mas, em outras, a citação era para tratar de temas que envolviam a legalidade da conduta – por 

exemplo, contratações de bens e serviços, cuja citação principal foi a obra Comentários à Lei 

de Licitações, de Marçal Justen Filho – ou ao significado dos princípios do direito 

administrativo – casos de Hely Lopes Meirelles e Maria Sylvia Zanella Di Pietro.  

Para simplificar o diagnóstico, a pesquisa separou as citações, tanto de doutrina 

quanto de jurisprudência, entre genéricas ou não genéricas. As primeiras seriam aquelas 

citações que não têm relação direta e imediata com o fato discutido no processo. Por exemplo, 

usar uma citação sobre a necessidade de provar o elemento subjetivo na improbidade, sobre a 

necessidade de proporcionalidade na dosimetria das sanções, sobre as condições para fazer uma 

dispensa de licitação ou sobre o conceito de improbidade administrativa162.  

Em sentido contrário, seriam citações não genéricas as que têm relação direta e 

imediata com os fatos discutidos no processo. Por exemplo, em caso envolvendo a ausência de 

repasse de duodécimos ao Poder Legislativo, usar uma citação de doutrina que afirma que isto 

constitui ato de improbidade, pois afeta o equilíbrio entre os Poderes (Caso 145, p. 7, citando 

GAJARDONI et al.; 2014, p. 162). Ou a citação de um autor que afirma que a nomeação de 

agente em cargo comissionado para desempenhar funções típicas de cargos de provimento 

efetivo presume a lesividade da conduta (Caso 55, p. 15, citando GARCIA; ALVES, 2017, p. 

531). Ambas as citações se referiam ao mesmo tipo de fato discutido nos autos. 

Entendeu-se que foram poucos os casos – apenas 17 – em que realmente a doutrina 

auxiliou e foi relevante para a resolução do caso. Já a jurisprudência teve mais relevância, 

contabilizando 79 casos em que ela não foi genérica, mas ainda assim, em quantidade inferior 

à quantidade de citações genéricas. Neste sentido, as decisões se aproximam bastante do que 

José Rodrigo Rodriguez denominou de argumentação fundada em argumentos de autoridade, 

que "não tem o dever de demonstrar a coerência entre leis, casos e doutrinadores que cita" 

(RODRIGUEZ, 2013, p. 73), e que são estruturadas da seguinte maneira: 

 

 
162 Duas citações recorrentes consideradas genéricas foram as seguintes: a primeira, de Marino Pazzaglini Filho, 

acerca do significado do caput do art. 11, da LIA (PAZZAGLINI FILHO, 2018, p. 122); a segunda, de Francisco 
Octávio de Almeida Prado, sobre a necessidade de proporcionalidade na aplicação das sanções (PRADO, 2001, 
p. 153). 
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A estrutura textual utilizada na argumentação por autoridade é sempre muito parecida: 
elabora-se uma tese, de saída, a partir de uma autoridade qualquer (legislação, 
doutrinador, caso julgado). Em seguida, são invocadas autoridades para corroborá-la, 
pouco importando a coerência entre elas, ou seja, a coerência entre as leis, casos 
julgados ou citações de doutrina utilizados. Por fim, é proposta uma solução para o 
caso como se ela fosse absolutamente óbvia, por ter sido, justamente, sustentada por 
praticamente "todos", todas as autoridades relevantes sobre o assunto. Uma 
argumentação que é pura manipulação, no sentido pejorativo da palavra, das fontes 
de direito. (RODRIGUEZ, 2013, p. 80 – 81). 

  

Admite-se que os resultados foram desanimadores. Considerando a quantidade de 

discussões que o tema de improbidade envolve, sobretudo na doutrina – algumas apresentadas 

no capítulo 3 deste trabalho –, esperava-se um uso mais robusto de outras fontes do direito nas 

decisões, mas principalmente de livros específicos sobre o tema, o que não ocorreu. O que se 

percebe é um distanciamento entre o que vem sendo discutido no âmbito doutrinário e as 

decisões judiciais163. Pode ser um desinteresse dos julgadores também. Talvez, esta percepção 

complemente o que será discutido no próximo item. 

 

5.1.6. Eis o dilema: a decisão é descuidada porque a Lei é confusa ou a decisão é 

confusa porque a Lei é descuidada? 

 

No item anterior, destacou-se como as fontes de direito usadas – doutrina e 

jurisprudência – são pouco úteis na decisão, demonstrando que as citações, na maior parte das 

vezes, são retóricas. Isto pode ser "defeito" nas decisões, mas não necessariamente afetam a 

decisão de mérito, ou seja, não trazem consequências jurídicas mais graves ao processo. 

Contudo, diferentemente ocorre quando se pensa na aplicação da lei. Neste caso, as 

consequências – principalmente se tratando das sanções previstas na LIA – podem ser sérias. 

Infelizmente, o que se notou em um razoável número de decisões é de difícil valoração: pode 

ter sido uma confusão do julgador, mas também pode ter sido um descuido (desleixo). O que 

se quer dizer com isso? 

A leitura sistemática dos acórdãos expôs incoerências na tipificação das condutas, 

na aplicação das sanções, na falta de conhecimento de premissas gerais da matéria, na falta de 

argumentação sobre pontos importantes no tema da improbidade. 

 
163 Esta é uma pauta de pesquisa interessante e faltam estudos sobre isto. Se a doutrina atual não é referenciada 

nas decisões, qual é a sua função? É evidente que ela não se presta somente a influenciar decisões judiciais, mas 
não se ignora que este é um importante papel. 
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Assim, por exemplo, houve decisões que tipificavam a conduta em mais de um tipo 

e, ao final misturavam sanções164. No Caso 281, por exemplo, que envolveu um servidor 

público que simulou o comparecimento ao serviço fraudando o cartão ponto, tendo recebido 

integralmente os vencimentos, o acórdão entendeu que houve enriquecimento ilícito, dano ao 

erário e violação aos princípios da Administração Pública. Ao final, aplicou a multa do art. 12, 

II, mas a periodicidade da suspensão dos direitos políticos e da proibição de contratar do art. 

12, III. O mesmo ocorreu no Caso 332, que envolvia o uso de veículo oficial para finalidades 

pessoais, cujo enquadramento da conduta havia sido no art. 9º, IV e 11, I, mas a sanção foi 

apenas de multa do art. 12, III. 

Em outros casos, não obstante o enquadramento da conduta fosse no art. 11, as 

sanções eram tanto do art. 12, III quanto do 12, II. Isto ocorreu nos Casos 207, 235, 414, 427, 

459. Em outras situações, embora o serviço tenha sido prestado, condenou-se o réu ao 

ressarcimento (Caso 356). Já em hipóteses de dano ao erário comprovado, não houve 

condenação ao ressarcimento (Casos 28 e 462). Em outras palavras, faltou rigor na simples 

aplicação da lei – não se trata de fundamentação, aqui –, o que em muitos casos levou a uma 

condenação mais severa do que a prevista ao réu. 

Houve casos em que houve inovação da sanção. Por exemplo, no Caso 28, a sanção 

de proibição de contratar foi arbitrada em 4 anos, ao invés de 3 anos, como prevista no inciso 

III, do art. 12. Já no Caso 363, o réu foi punido com a proibição de exercer qualquer cargo 

público por 3 anos, ou seja, houve uma "mistura" de proibição de contratar com perda de 

função. 

Observou-se, também, que muitas das decisões condenatórias do réu em ato de 

improbidade que violava os princípios da Administração Pública simplesmente ignoravam 

premissas construídas ao longo do tempo – e pacificadas – para a LIA, tais como a necessidade 

de se provar o elemento subjetivo – dolo ou culpa – do agente público, a impossibilidade de 

condenar apenas ao ressarcimento caso reconhecida a improbidade ou sobre a necessidade de 

haver um agente público para que o terceiro seja condenado165.  

Não foram poucas as decisões que não discutiram acerca do dolo do agente. 

Conquanto este seja um tema do item 5.2.2.2 (infra), cumpre dizer que, se algumas decisões 

não discorrem acerca do dolo da conduta, outras dizem expressamente que este é um elemento 

 
164 Ora, entende-se, por aplicação do instituto do direito penal de concurso formal, que quando há mais de um tipo 

violado pela mesma conduta, aplica-se a sanção apenas do tipo mais grave.  
165 "8) É inviável a propositura de ação civil de improbidade administrativa exclusivamente contra o particular, 

sem a concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda." (BRASIL, STJ, 2015b). 
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dispensável. Veja-se, por exemplo, o caso abaixo, que envolvia a contratação de uma pessoa 

que não teria a qualificação necessária às exigências do cargo, a seguinte passagem: 

 
Assim, vê-se claramente que a conduta das apelantes não se ajusta à normalidade 
administrativa, mostrando-se irrelevante definir o elemento subjetivo da conduta por 
elas praticadas, porquanto ilegal e contrária aos princípios da administração pública, 
especialmente o da legalidade. (Caso 341, p. 12).  

 

No Caso 507, que tratou de uma empresa contratada pelo Município que não teria 

prestado os serviços – organização de concurso público –, aparentemente, apenas ela foi ré na 

ação de improbidade, sem que qualquer agente público compusesse o polo passivo junto a ela. 

O mesmo ocorreu no Caso 161, no qual a empresa contratada diretamente, sem licitação, foi 

condenada sozinha – sem o agente público – e apenas ao ressarcimento, não obstante o 

reconhecimento do ato de improbidade166. 

Neste sentido, a exposição de todos esses casos levam à pergunta do título deste 

subitem: a decisão é descuidada porque a Lei é confusa ou a decisão é confusa porque a Lei é 

descuidada? Sobretudo quanto à tipificação dos atos de improbidade, cuja delimitação não é 

clara, e quanto à estruturação das sanções, muito parecidas para os três tipos, abre espaço para 

a dúvida.  

De fato, percebeu-se que um número razoável de decisões foi descuidada em 

aspectos que poderiam ser resolvidos com uma melhor organização dos argumentos e 

fundamentos167. Porém, em outros momentos, parece que há confusão da decisão diante da 

dificuldade em entender a lei, sobretudo para aqueles que não estão acostumados a lidar com 

casos de improbidade. Muitas interpretações decorreram de construções jurisprudenciais nem 

sempre sistematizadas, mesmo no Superior Tribunal de Justiça. 

Como já foi analisado no âmbito doutrinário, são vários os conceitos de 

improbidade e muitas as teorias para conferir "racionalidade" à Lei (item 3.1.1, supra). E, ainda, 

há um problema na origem da interpretação do STJ acerca do dolo genérico (item 3.1.2, supra 

e 5.2.2.3, infra), o que certamente contribui para decisões confusas.  

 
166 Como pacificado no STJ, "ocorre que, não custa relembrar aqui, além do ressarcimento, deve-se aplicar alguma 

sanção prevista no art. 12 da Lei n. 8.429/92, observando, por evidente, a proporcionalidade (REsp 1.019.555/SP, 
Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 29.6.2009). Impossível, pois, à luz da jurisprudência desta Corte 
Superior, que o agente saia perdedor em ação civil pública por improbidade administrativa apenas com o dever 
de ressarcir os cofres públicos. Não e não. A cumulação com sanção prevista no art. 12 da Lei n. 8.429/92 é 
mandatória, não só porque assim já definiu esta Corte Superior como também porque essa é a ratio da Lei de 
Improbidade Administrativa (senão, não haveria sanção, apenas ressarcimento...)." (BRASIL, STJ, 2009). 

167 É evidente que não apenas a decisão é responsável pela "desorganização" dos argumentos. A petição inicial, 
que geralmente discorre longamente sobre todos os tipos de improbidade, pode contribuir para a confusão. 
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Independentemente disso, o fato é que o diagnóstico das decisões desta pesquisa 

apontou problemas na aplicação formal da lei, o que certamente é motivo de preocupação 

quanto ao devido processo legal e à segurança jurídica, pressuposto básico do Rule of Law (item 

2.1, supra). 

 

5.2. Considerações sobre a fundamentação das decisões de improbidade administrativa 

  

Este subitem é destinado a responder à pergunta de pesquisa, ou seja, a saber como 

o TJSP tem fundamentado as decisões nas ações de improbidade por violação aos princípios da 

Administração Pública. Após a leitura de todos os acórdãos que fizeram parte da amostra, 

decidiu-se abordar o tema em três partes, as quais, em certa medida, refletem a maneira como 

as decisões são estruturadas.  

Assim, a primeira refere-se à tipificação da conduta, isto é, aos princípios da 

Administração que teriam sido violados. A segunda, por sua vez, trata do elemento subjetivo 

da conduta, requisito para que o ato seja considerado ímprobo. Por fim, a terceira parte refere-

se à aplicação das sanções ao agente ímprobo. 

 

5.2.1. O uso e não uso dos princípios da LIA 

 

Quatro aspectos chamaram a atenção da pesquisa acerca do uso dos princípios nos 

acórdãos: a função curinga do artigo 11 na improbidade administrativa; a ausência dos 

princípios ou do uso genérico deles em grande parte dos casos; a relevância do princípio da 

legalidade; e, finalmente, a aplicação deficiente da ideia de que improbidade não é sinônimo de 

ilegalidade. 

 

5.2.1.1. O artigo 11 como o tipo curinga 

 

Como apresentado no capítulo 3, o artigo 11, da LIA, é alvo de ataques e defesas. 

Alguns autores chegam a defender que ele é inconstitucional, ao passo que outros entendem 

que ele reflete o desenvolvimento do constitucionalismo, no qual os princípios são 

autoaplicáveis. Para além disso, viu-se que a violação dos princípios da Administração exerce 

um estratégico papel no tema da improbidade por ter natureza residual ou "norma de reserva" 

(RIZZARDO, 2014, p. 498). Assim, o artigo 11 cumpre função estratégica de ampliar a 
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abrangência da aplicação da LIA, ou seja, das condutas passíveis de julgamento e 

responsabilização. 

Os resultados da pesquisa confirmam este caráter de tipo curinga, ou seja, como em 

alguns jogos de baralho, é aquela carta que serve a toda e qualquer função e, geralmente, ganha 

das demais cartas: "se você não tem o 2 de espadas, use o curinga". Traduzindo para a ação de 

improbidade: se você não tem enriquecimento ilícito ou o dano ao erário, use a violação aos 

princípios.  

Dos 353 casos, em pelo menos 102 (28,9%) houve o que se chama de 

desclassificação da conduta, isto é, o reenquadramento do tipo de enriquecimento ilícito (artigo 

9º) ou dano ao erário (artigo 10) para a violação aos princípios da Administração (artigo 11). 

Isto significa em quase um terço dos casos houve a tentativa do autor da ação em punir o agente 

público pelos tipos de improbidade mais graves, mas, diante do insucesso na comprovação do 

enriquecimento ilícito ou do dano ao erário, a condenação final foi pela violação aos princípios. 

Diz-se que "pelo menos" em 102 casos houve a desclassificação pelos seguintes 

motivos. Primeiro, porque este número reflete apenas os casos nos quais houve condenação 

final por ato de improbidade administrativa, ou seja, não abrange os casos em que houve 

desclassificação, mas absolvição ao final168. Segundo, porque em alguns casos pode ter havido 

desclassificação na sentença, sem que o acórdão tenha noticiado o fato. Ou, ainda, a petição 

inicial pode ter requerido dois ou mais tipos, mas em apelação pode ter requerido apenas a 

condenação pelo artigo 11, omitindo o outro pedido inicial, razão pela qual o acórdão apenas 

aborda a violação aos princípios169. 

A desclassificação ocorreu sobretudo em relação ao artigo 10, pois em muitos 

casos, não tendo sido provado o dano ao erário, a condenação final decorreu da violação aos 

princípios da Administração.  

O fenômeno levanta algumas preocupações de ordem processual. É verdade que na 

maioria dos casos o autor da ação faz pedidos subsidiários, argumentando que a conduta pode 

 
168 O motivo para esta opção se deve à dificuldade em verificar se houve ou não desclassificação quando houve 

absolvição. Isto porque, como será explicado adiante, as decisões que absolvem são mais – na falta de melhor 
palavra – "superficiais" na fundamentação. Isto significa que nos casos de absolvição, frequentemente não há a 
indicação específica do tipo de improbidade no qual o agente é acusado, limitando-se a indicar que "não houve 
dano ao erário e não houve violação aos princípios" ou "não houve enriquecimento nem violação aos princípios". 
Neste caso, não fica claro se houve ou não desclassificação, razão pela qual optou-se por não considerar tais 
casos na contagem. Portanto, na verdade, há de se contar a desclassificação em relação aos 244 casos em que 
houve condenação, ou seja, em 102 casos (41,8%) o artigo foi um dispositivo curinga. 

169 Como já foi explicado neste trabalho, é comum, por se tratar de estratégia processual, que as petições iniciais 
façam pedidos subsidiários. Ao perceber que o enriquecimento ilícito e o dano ao erário não foram provados, a 
apelação – caso o autor da ação tenha perdido em primeiro grau – opta por concentrar a argumentação apenas na 
violação aos princípios, que dispensa prova de dano. 
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ter causado dano ao erário ou violado algum princípio, por exemplo170. E é sabido que a 

jurisprudência entende que o réu não se defende da qualificação, mas sim dos fatos171. No 

entanto, é inegável que isto dificulta sobremaneira a defesa do acusado, que terá, além de se 

defender dos fatos, rebater todos os argumentos jurídicos usados pela parte autora.  

Neste sentido, torna-se cômoda a situação do acusador – que não têm qualquer ônus 

de sucumbência pelos seus pedidos –, enquanto o ônus do acusado passa a ser maior. Daí porque 

se discute sobre a necessidade de prestigiar o princípio da congruência nas ações de 

improbidade administrativa, considerando que se trata de um requisito para o devido processo 

legal. 

 
Consoante análise mais detalhada que adiante se seguirá, com o princípio da 
congruência, de fato, o que se pretendeu foi conferir aos litigantes, no âmbito do due 
process of law, o direito de saber, com clareza e precisão, o que exatamente lhes é 
demandado, evitando-se as surpresas do juízo e em juízo, especialmente quando se 
cuida de processos acusatórios – nomeadamente, tendo em vista os direitos 
envolvidos, nos casos de ação penal, de improbidade e das ações das quais resultem 
inelegibilidades. Obviamente, a certeza e a precisão quanto aos limites de uma 
demanda a que todos podem ser submetidos dependem essencialmente dos motivos – 
de fato e de direito – em razão dos quais a demanda é a proposta e decidida. 
(GUEDES, 2017, p. 277 – 278). 

 

Em complemento ao que foi revelado no item 5.1.6 (supra), não foi incomum 

encontrar decisões que não deixaram claro qual era o tipo de improbidade violado e, ainda, que 

aplicaram, de modo descuidado, sanções dos diversos incisos do art. 12, não se atentando aos 

limites da dosimetria previstos em lei. Uma das hipóteses levantadas para explicar o descuido 

(ou a confusão) foi a maneira como as ações são propostas. Portanto, os resultados que 

comprovam o artigo 11 como um tipo curinga trazem à tona importante discussão sobre o 

devido processo. 

 

5.2.1.2. Princípio é preguiça ou enfeite? 

 

Tal qual explicado no capítulo metodológico, especificamente no item destinado a 

enumerar as variáveis, a pesquisa pretendeu saber como o artigo 11 foi usado, quais e quantos 

foram os princípios mencionados nas decisões, bem como a fundamentação dada a eles. Os 

resultados estão nas tabelas abaixo: 

 
170 A pesquisa não conseguiu detectar quando isto efetivamente ocorreu, pois nem sempre o relatório do voto trazia 

um resumo das alegações das partes. Pode ser que em alguns casos o pedido não tenha sido feito subsidiariamente. 
171 A título de exemplo, STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp nº 1.715.971/RN, Rel. Min. Sérgio Kukina, julg. 

03/05/2018, DJe 05/06/2018. 
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Tabela 5.12 – Como o artigo 11 foi usado no acórdão? 
 

Como o artigo 11 foi usado no acórdão? Quantidade 
Só o caput 206 

Caput e um ou mais incisos 122 
Só incisos 21 
Não diz 4 

Fonte: elaboração própria. 

 

Os resultados apontam que, de longe, o caput do artigo 11 é o mais utilizado pelas 

decisões, sobretudo de maneira isolada, isto é, desacompanhada dos incisos. Isto reforça o que 

foi exposto no item anterior acerca do tipo curinga.  

Como se explicou no item 4.4 (supra) a pesquisa adotou como metodologia a 

separação do princípio da legalidade dos demais princípios da Administração Pública. 

Considerou-se que a violação ao princípio da legalidade foi justificada quando a decisão fez 

um juízo de legalidade. Isto, contudo, será tema do item seguinte, por se tratar de um princípio 

à parte. No momento, cabe discorrer sobre os demais princípios, tais como moralidade, 

impessoalidade, publicidade e eficiência. 

A pesquisa pretendeu saber quais foram os princípios citados em espécie, bem como 

as respectivas quantidades e, em caso de condenação do agente público (244 casos), se houve 

afirmação genérica de que os princípios foram violados. Afirmação genérica aconteceria nas 

seguintes hipóteses: (i) quando, ainda que sem citar qualquer princípio em espécie, a decisão 

simplesmente afirmava que "houve violação aos princípios da Administração Pública"; (ii) 

quando após descrever os fatos, a ilegalidade e o elemento subjetivo, a decisão afirmava "e por 

isso houve violação aos princípios x, y e z.".  

Ou seja, afirmação/aplicação genérica se referia aos casos em que não houve 

qualquer tentativa, ainda que mínima, em justificar ou explicar o motivo que levou o julgador 

a entender que havia ocorrido uma violação ao princípio. Para os casos em que houvesse, ao 

menos, a reprodução de conceitos da doutrina quanto aos princípios tidos por violados, a 

pesquisa entendeu que houve afirmação parcialmente genérica de violação aos princípios. Já 

quando a decisão buscasse minimamente explicar as razões que a levaram a entender que houve 

violação, a pesquisa entendeu que não houve afirmação/aplicação genérica. Nos casos em 

apenas o princípio da legalidade foi mencionado, entendeu-se que não se aplicava. E, 

finalmente, houve casos que nada disseram sobre princípios, isto é, não houve citação em 

espécie ou sequer afirmação genérica de que houve "violação aos princípios". Os resultados 

estão no quadro abaixo: 
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Tabela 5.13 – Nas decisões condenatórias, houve afirmação/aplicação genérica de que o ato 
violou os princípios da Administração? 

 
Nas decisões condenatórias, houve afirmação/aplicação genérica de que o ato 

violou os princípios da Administração? Quantidade 

Sim 153 
Parcial 18 

Não 51 
Não se aplica (apenas o princípio da legalidade foi mencionado) 14 

Nada diz sobre princípios 8 
Fonte: elaboração própria. 

 

Desde logo, alguns pontos chamam a atenção. O primeiro é a grande quantidade de 

decisões que afirmaram ou aplicaram genericamente ter ocorrido violação aos princípios da 

Administração Pública, consistindo em 62,7% do total. Destes 153 casos, em 26 nenhum 

princípio em espécie foi mencionado, ou seja, a decisão simplesmente afirmou, na ementa ou 

no voto, que "houve violação aos princípios da Administração Pública".  

O diagnóstico deste trabalho é que nestes 26 casos ficou bem evidente que princípio 

é, de fato, preguiça, pela "comodidade que podem oferecer para os espertos e para os 

preguiçosos" (SUNDFELD, 2017, p. 215). Mas, talvez, melhor chamar de "super preguiça", 

pois sequer foram arrolados os princípios violados. Bastou, à decisão, afirmar genericamente e 

no plural que houve "violação a princípios".  

Por exemplo, no Caso 300, em que um policial civil acusado de associação 

criminosa com o PCC e peculato fora condenado criminalmente, com trânsito em julgado, a 

decisão de improbidade simplesmente afirmou que "a prática de crime no exercício da atividade 

policial caracteriza ato de improbidade por violação a princípios da administração pública". 

(Caso 300, p. 2). 

Ainda sobre a ausência de citação de princípios em espécie, é importante destacar 

que, considerando o total de casos da amostra refinada (353), em 110 casos (31,2%) não houve 

menção a qualquer princípio em espécie172 – nem mesmo à legalidade. Destes 110 casos, 40 

 
172 É importante destacar que a menção ao caput, tal qual exibido na Tabela 5.12 (supra), não equivale à menção 

do princípio. Convém rememorar a explicação do que compreende "menção". Tal qual afirmado no item 4.4 
(supra), "a preocupação era com a parte da fundamentação do voto do julgador, não com o relatório. Assim, se 
o julgador afirmasse no relatório, por exemplo, 'que o MP alegou que o réu violou o princípio da moralidade', 
mas na fundamentação o julgador não usasse expressamente o princípio referido, foi considerado que ele não (N) 
mencionou. Para que a menção fosse positiva (S), o julgador, na fundamentação, deveria citar o princípio 
expressamente." Como se exigia um critério objetivo para fixar a quantidade de menções, mesmo quando o 
acórdão fez o juízo de legalidade, aduzindo que o ato foi ilegal, mas não afirmou expressamente que "o princípio 
a legalidade" foi violado, entendeu-se que não houve menção ao princípio da legalidade. Do mesmo modo, o fato 
de o julgador ter reproduzido o texto legal (art. 4º ou 11) também não foi considerado que os princípios foram 
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foram casos de condenação em improbidade173, ao passo que nos outros 70 casos houve 

absolvição. Isto porque nas decisões absolutórias, a argumentação geralmente se limitava a 

afirmar que "não houve improbidade", ou "não era caso de improbidade", sem explicar por que 

não houve violação ao "princípio x" ou ao "princípio y". 

No Caso 127, por exemplo, o Ministério Público alegou que os diversos 

aditamentos, com aumento de preço, em contrato de serviço de limpeza urbana do Município 

de Guarujá violavam os princípios da eficiência, moralidade e impessoalidade. A sentença 

havia condenado os réus – Prefeito, Secretário de Serviços Públicos e empresas contratadas – 

às sanções previstas no inciso III, do art. 12.  

O acórdão, por sua vez, absolveu todos os réus. Não obstante o voto longo (31 

páginas), em nenhum momento os referidos princípios elencados pelo MP foram sequer 

mencionados. Limitou-se a dizer que: "pode-se cogitar da ilegalidade do ato, mas sem a 

demonstração do caráter volitivo do agente público em ferir os princípios basilares da 

administração, não há como se fixar a responsabilidade pretendida." (Caso 127, p. 12). 

E quais foram os princípios mencionados nos outros 127 casos? É importante 

destacar que a menção a cada princípio da LIA variou consideravelmente, tendo destaque os 

princípios da moralidade, da legalidade, e da impessoalidade, conforme exibe a tabela abaixo: 

 

Tabela 5.14 – Quantas vezes cada princípio ou dever é mencionado na fundamentação dos 
votos?174 
 

Quantas vezes cada princípio ou dever é 
mencionado na fundamentação dos votos? Quantidade 

Honestidade 26 
Imparcialidade 16 

Legalidade 186 
Lealdade 22 

Impessoalidade 116 
Moralidade 188 
Publicidade 21 

 
mencionados. Além disso, é importante fazer a ressalva de que os deveres do artigo 11 – honestidade, 
imparcialidade e lealdade – podem ter sido usados –, mas a decisão afirma que a conduta foi desonesta ou desleal. 

173 É importante destacar que destes 40 casos, em 26 houve afirmação genérica de que os princípios da 
Administração foram violados, como colocado no parágrafo anterior. Os outros 14 casos se dividem entre: (i) 
aqueles que não citaram princípios em espécie e tampouco disseram que houve violação a princípios (8 casos) e, 
(ii) aqueles que não citaram princípios em espécie, mas fundamentaram que houve ato de improbidade não pela 
violação a princípios, mas por desvio de finalidade (art. 11, I, LIA), razão pela qual não foi considerado que a 
decisão usou princípios genericamente.   

174 Além das ressalvas feitas na nota de rodapé anterior, é importante explicar que os deveres do artigo 11 – 
honestidade, imparcialidade e lealdade – podem ter sido usados – a decisão afirma que a conduta foi desonesta 
ou desleal –, mas foi afirmado diretamente que o "dever da honestidade foi violado". Assim, os números podem 
não traduzir, em relação a estes três deveres, a real quantidade nas decisões. Isto leva à seguinte reflexão: 
diferentemente do que alguns autores defendem, estes deveres não são considerados princípios pelas decisões 
judiciais. Parecem, portanto, simples normas de comportamento. 
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Outros 93 
Fonte: elaboração própria.  

 

Outros princípios foram mencionados pelas decisões, não obstante não se 

encontrarem nem no caput do artigo 11, nem no artigo 4º, da LIA, tais como: eficiência (41 

vezes), isonomia (24 vezes), igualdade (8 vezes), competitividade (7 vezes), concurso público 

(6 vezes). Em menor número, outros 18 "princípios" – não se tem certeza se "seleção da 

proposta mais vantajosa" ou "vinculação estatal às funções" são princípios – são mencionados 

nas decisões.  

São os denominados "princípios embutidos em disposições normativas (tomadas 

isoladamente ou em conjunto) que não falam em princípios, mas cujo conteúdo, por sua 

extensão, importância ou natureza, seria principiológico" (SUNDFELD, 2017, p. 198). Ou, 

ainda, os princípios implícitos, "aqueles princípios que o sujeito considera importantes por 

alguma razão mas para os quais ele não consegue apontar uma base normativa textual qualquer, 

direta ou indireta" (SUNDFELD, 2017, p. 199).  

E o que dizer desses outros 127 casos em que algum princípio, além do da 

legalidade, foi mencionado? A pesquisa entendeu que não houve qualquer justificação do 

porquê estes outros princípios teriam sido violados (lembrando que a legalidade não está 

abrangida nesta variável). Assim, no Caso 150, após o acórdão reconhecer os vícios no edital 

do concurso público, o que poderia comprometer a competitividade e a escolha dos candidatos 

mais qualificados, citou o artigo de lei e trecho de obra doutrinária para concluir que "a prática 

da conduta ímproba é inequívoca, pois da forma como agiram os apelantes houve violação dos 

'princípios inerentes à Administração Pública, notadamente da impessoalidade, moralidade e 

legalidade', infringindo o disposto no art. 11 da Lei nº 8.429/92." (Caso 150, p. 5).  

O Caso 143 tratou de fracionamentos do mesmo objeto – aquisição de fitas 

reagentes para glicemia e seringas de insulina – a fim de possibilitar a contratação direta da 

mesma empresa. Após a narrativa dos fatos e a demonstração dos artigos da Lei nº 8.666/1993 

que não foram respeitados, a decisão afirmou: 

 
A aquisição dos materiais era, portanto, previsível, nada justificando, de fato, as 
compras fracionadas com dispensa da licitação, o que atentou contra os princípios da 
administração pública, violando os deveres de honestidade, imparcialidade, 
legalidade e lealdade às instituições. (Caso 143, p. 6). 

 

No parágrafo seguinte, adicionou: "mister consignar que, no trato dos assuntos que 

lhe são afetos, os agentes públicos são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios 
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da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência." (Caso 143, p 6). Adiante, 

complementa: 

 
O administrador e/ou agente público está sujeito aos mandamentos da lei e às 
exigências do bem comum. Além de atender à legalidade, os seus atos devem estar 
em conformidade com a moralidade e a finalidade. Em outras palavras, os atos devem 
ser legais, honestos e convenientes aos interesses sociais. (Caso 143, p. 7). 

 

Observa-se que a decisão se limitou a citar os princípios e os deveres, afirmando, 

ao final, o senso comum. Retirar do voto estas passagens em nada alteraria o resultado final.  

Ainda na Tabela 5.13 (supra), verifica-se que um número pequeno de casos trouxe 

parcial justificação acerca dos princípios ao reproduzir seus conceitos. No Caso 39, entendeu-

se que contratação de serviços de aulas de computação na modalidade convite pelo Município 

de Dracena havia violado os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade.  

Para tanto, o voto reproduz o conceito de moralidade da autora Maria Sylvia Zanella 

Di Pietro, o dever de conduta ética do autor Hely Lopes Meirelles e o de eficiência do Ministro 

Alexandre de Moraes. Contudo, ao invés de utilizar esses conceitos apresentados, o acórdão 

encerra esta parte da decisão da seguinte maneira: "e além da ofensa ao princípio da moralidade, 

isonomia e impessoalidade, houve ilegalidade, uma vez que não foram observadas as previsões 

legais constantes na Lei nº 8.666/93, regulamentadora do processo de licitação." (Caso 39, p. 

17). 

Como se disse linhas atrás, menção não equivale à fundamentação. É, aliás, o que 

positivou o Código de Processo Civil de 2015 – e, posteriormente a Lei 13.655/2019, que 

incluiu o art. 20 à LINDB – ao não considerar uma decisão fundamentada aquela que "se limitar 

à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa 

ou a questão decidida" ou que "empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o 

motivo concreto de sua incidência no caso" (artigo 489, § 1º, incisos I e II, do CPC/2015). 

Quando não é exposta a razão de estes princípios terem sido violados, há um 

problema de fundamentação. É evidente que a leitura destes acórdãos permite, para aqueles 

com formação jurídica, entender por que a conduta violou algum princípio. Por exemplo, 

quando se diz que a licitação foi indevidamente dispensada para direcionar a contratação à 

empresa de algum parente do prefeito, automaticamente se conclui que o princípio da legalidade 

e da impessoalidade foi violado. E, mesmo no senso comum, parece se tratar de uma conduta 

imoral. 



 146 
 

Contudo, se tratando de uma decisão judicial, estes motivos devem ficar explícitos, 

pois é a única maneira de as partes – e a comunidade jurídica como um todo – exercerem o 

controle sobre a decisão judicial (RODRIGUEZ, 2013, p. 160). Trata-se do que alguns autores 

denominam de justificação interna e externa da decisão como critério de legitimidade 

(PEREIRA, 2019, p. 52). 

Para esta pesquisa, após a leitura sistemática de todos os acórdãos, esses princípios 

foram usados, na maior parte das vezes, desnecessariamente. Eles não foram determinantes para 

que houvesse a condenação do agente ímprobo. Há, claro, um componente de preguiça no uso 

deles, sobretudo quanto ao princípio da moralidade. Parecem quase palavras mágicas, como se 

dissessem muito com pouco.  

No entanto, o diagnóstico é de que a principal função deles não é ser um atalho para 

as decisões. A função dos princípios é menos nobre. Na verdade, eles representam meros 

ornamentos, verdadeiros enfeites à fundamentação da decisão. Se eles não estivessem ali, o 

resultado teria sido o mesmo. Usá-los, ou não, é irrelevante. 

Como será visto no item 5.2.1.3 (infra), o princípio da legalidade – o juízo de 

legalidade – é o principal componente nas decisões de improbidade. Este realmente tem peso. 

Antes de chegar lá, porém, cumpre apresentar duas observações que reforçam a conclusão de 

que os princípios têm uma função ornamental nas decisões de improbidade administrativa. 

A primeira é de que casos envolvendo a mesma categoria de fatos e os mesmos 

tipos de fatos tiveram princípios considerados violados diferentes. 

A título ilustrativo, os casos 143, 319, 449 e 502, todos da categoria "contratação 

de bens", abordaram situação na qual houve fracionamento indevido do objeto a fim de 

promover a dispensa de licitação. Nos quatro, entendeu-se haver violação ao princípio da 

legalidade.  

Porém, enquanto no Caso 143 considerou-se que todos os princípios previstos na 

LIA foram violados – adicionando-se a eficiência –, nos demais, menos princípios foram 

considerados violados. No Caso 319 entendeu-se que o "princípio da vinculação estatal à 

realização de suas funções" – cujo significado não foi explicado – foi violado. No Caso 449, 

além do princípio da legalidade, também o da moralidade foi desrespeitado. Por fim, no Caso 

502, além dos elencados no Caso 449, os princípios da impessoalidade e da igualdade não 

teriam sido considerados pelo agente público 

Outro exemplo, desta vez na categoria "contratação de pessoal" (servidores 

temporários, sem concurso público, para funções consideradas de provimento efetivo), vejam-

se os Casos 45, 69, 242, 260, 261, 280, 285, 455 e 477. O princípio da legalidade não apareceu 
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nos Casos 455 e 477. Já os deveres da honestidade e da lealdade às instituições só foram 

lembrados no Caso 242. O princípio da impessoalidade apareceu em apenas quatro casos. O 

princípio da moralidade apareceu em quase todos, com exceção do Caso 455. Outros princípios 

foram lembrados: o da eficiência (Casos 242, 260 e 285), do concurso público (Caso 242), da 

igualdade (Caso 455) e o da isonomia (Caso 477). 

 Esses exemplos – e tantos outros poderiam ser construídos – demonstram que o 

uso de princípios não se dá de maneira organizada, pois, em tese, para o mesmo tipo de fato, os 

mesmos princípios deveriam estar presentes. O efeito disso está no fato de que "colocar" um 

princípio a mais ou a menos na decisão não alteraria o resultado final ou a ratio decidendi do 

voto. 

A segunda observação desta pesquisa que reforça a conclusão de que os princípios 

são enfeites está na leitura atenta da fundamentação dos votos. As decisões usam princípios, 

mas o que parece ter determinado a condenação por ato de improbidade foi o desvio de 

finalidade ou a omissão em executar ato de ofício, hipóteses previstas, respectivamente, nos 

incisos I e II, do artigo 11, da LIA175.  

Isso ficou bastante explícito nos casos envolvendo dispensa de licitação ou ausência 

de concurso público. Por exemplo, no Caso 362, no qual o Prefeito teria fracionado a 

contratação de serviços continuados de transporte, de modo a dispensar indevidamente a 

licitação, após verificar a ilegalidade da conduta, o julgador concluiu que "houve desrespeito a 

inúmeros princípios constitucionais: da isonomia, da competitividade e da publicidade, no só 

intuito de desvirtuamento dos certames para beneficiar pessoa certa e determinada." (Caso 362, 

p. 5). 

Como a Tabela 5.13 (supra) mostrou, houve, na percepção desta pesquisa, 51 casos 

nos quais houve justificação mínima sobre a violação aos princípios, isto é, em que não houve 

afirmação genérica. Estes casos, porém, apenas reforçam a conclusão de que o que foi 

determinante para o resultado não foi um destes princípios, mas sim o desvio de finalidade.  

No Caso 239, o Prefeito teria determinado que agentes da Vigilância Sanitária 

deixassem de fiscalizar determinado estabelecimento comercial que, segundo o depoimento de 

uma das agentes, continha irregularidades. Como os agentes de fiscalização se recusaram a 

cumprir a ordem manifestamente ilegal, foram removidos de seus cargos. Após a análise atenta 

das provas, a decisão concluiu que as condutas do gestor  

 
175 "Art. 11. (...) 

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." (BRASIL, LIA, 1992). 
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denunciam a contrariedade aos princípios norteadores da Administração, em 
particular o da moralidade e o da impessoalidade, na medida em que os réus, não 
apenas sugeriram, mas procuraram constranger seus subordinados a violar a lei e a 
prevaricar no desempenho de suas funções, com a finalidade de beneficiar terceiro. 
(Caso 239, p. 17). 

 

Observa-se que a decisão justificou, ainda que minimamente, a razão para entender 

que houve violação aos dois princípios: violar a lei com a finalidade de beneficiar terceiro. 

Neste sentido, os princípios não eram necessários. Bastava dizer que houve desvio de poder. E, 

tanto bastava, que há 55 anos, a Lei da Ação Popular já previa, no artigo 2º, letra "e", como 

razão para a nulidade do ato administrativo o desvio de finalidade, isto é, "quando o agente 

pratica ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de 

competência" (BRASIL, LAP, 1965), sem precisar recorrer a qualquer princípio. 

Não se ignora que a doutrina entende que o princípio da moralidade é um 

desenvolvimento do instituto do desvio de poder, de modo a alcançar qualquer ato – 

discricionário ou vinculado – praticado por qualquer agente público em qualquer Poder – não 

mais restrito ao ato do Executivo (MARTINS JÚNIOR, 2001, p. 356)176. Não à toa, afirma-se 

que a essência da moralidade administrativa reflete o dever de bem administrar, "pois o 

administrador de interesses alheios encontra-se sempre vinculado à consecução da finalidade 

que melhor aprouver ao verdadeiro titular do direito, in casu, o interesse público." (GARCIA; 

ALVES, 2017, p. 142)177.  

Tampouco, não se ignora que, na linguagem comum, uma conduta honesta, 

imparcial e leal, significa que o agente público não se utilizará das prerrogativas do cargo para 

buscar interesse próprios, seja para beneficiar a si ou a terceiros, seja para prejudicar desafetos. 

Contudo, a despeito das teorias que poderiam ser construídas em torno disso, seja mediante o 

uso de princípios ou não, o fato é que, ao final, a conduta desaprovada é aquela que consiste 

em um desvio de finalidade.  

 
176 Para uma exposição da evolução do desvio do poder e sua relação com o princípio da moralidade no Brasil, 

conferir GIACOMUZZI (2013, p. 137). Importante destacar que este autor entende que o desvio de poder como 
vício do ato administrativo está compreendido no princípio da moralidade previsto no art. 5º, LXXIII, CRF88, 
sendo este o viés objetivo do princípio. Já o princípio da moralidade previsto no caput do art. 37, CRF88, teria 
um viés subjetivo relacionado à probidade do agente. Subjetivo porque é necessário demonstrar o dolo ou a culpa. 

177 Em crítica à esta ideia que vincula a finalidade do ato a um ideal abstrato de interesse público, afirma Marçal 
Justen Filho que: "A finalidade do ato administrativo é o resultado da representação mental sobre o futuro, dos 
problemas existentes e do modo adequado a atingir certo resultado. Por isso, as fórmulas usuais para indicar a 
finalidade do ato administrativo ('interesse público', 'bem comum', 'necessidades coletivas') geram o risco de uma 
confusão muito perigosa entre a realidade objetiva e a subjetividade do agente." (JUSTEN FILHO, 2010, p. 340). 
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Algumas poucas decisões que foram explícitas no uso deste antigo instituto, 

condenando agentes ímprobos que praticaram atos visando beneficiar-se, mostraram como os 

princípios acabam sendo enfeites. O Caso 320 tratou do uso de uma página do Facebook, criada 

e alimentada pelo Coordenador de Comunicação Social do Município, que seria usada para 

promover a figura do Prefeito. Atenta às provas, a decisão fundamentou: 

 
Essas "notícias", no entanto, dão destaque desproporcional à atuação do administrador 
nas realizações da Administração, personalizando a atuação estatal de maneira 
contrária ao art. 37, § 1º da CF/88 e ao art. 11, I da Lei nº 8.429/92. Divulgação 
institucional, legítima e necessária, não se confunde com reiteração do uso do nome, 
imagem ou de condutas pessoais do gestor público. 
Verificam-se postagens na página da Prefeitura Municipal de Caçapava no Facebook 
que sequer informam sobre ações governamentais, mas simplesmente sobre 
compromissos sociais do Prefeito, como dar largada em corrida de rua (...), participar 
de eventos religiosos (...), festas (...), feiras e exposições (...) e eventos esportivos (...) 
A página foi usada com maior ênfase nas ações pessoais do que para divulgar 
informações relativas à Administração. (Caso 320, p. 4) 

 

É evidente que por trás disso tudo há violação ao princípio da impessoalidade. A 

decisão poderia tê-lo usado. Sua ausência, porém, em nada comprometeu a decisão. Pelo 

contrário, a razão para considerar que se tratou de um ato ímprobo ficou bastante clara: a 

ilegalidade – a publicidade governamental não ter o caráter educativo ou informativo – com a 

finalidade de o agente se beneficiar. Colocar, ao final, que a conduta violou o princípio da 

impessoalidade ou da moralidade seria um ornamento. 

O diagnóstico apresentado convoca à ponderação: será que os princípios da 

Administração Pública são realmente necessários à aplicação da LIA, especialmente que eles 

constituam um tipo de improbidade178? Será que eles não têm criado mais dificuldades ao 

aplicador e, consequentemente, decisões com problemas de fundamentação? 

Estas perguntas se revelarão mais pertinentes ao se analisar o princípio da 

legalidade ou, mais propriamente, o juízo de legalidade feito nas decisões judiciais, tema do 

próximo item. 

 

5.2.1.3. "Improbidade não é sinônimo de ilegalidade" em termos 

 

 
178 Não se desconhece que estes princípios possam estar na LIA como parâmetros de orientação e de interpretação, 

tal qual ocorre no artigo 2º, da Lei nº 9.784/1999 (Lei de Processo Administrativo Federal). Como, aliás, 
aparecem na LIA, pois o caput do artigo 11 traz apenas o princípio da legalidade, ao passo que os princípios 
estão no artigo 4º. A junção dos dois artigos, como o capítulo 3 expôs, decorre de uma interpretação de parte da 
doutrina. 
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Se o item anterior demonstrou que, em regra, os princípios são enfeites na decisão 

que julga ato de improbidade administrativa, pode-se dizer que há uma exceção: o princípio da 

legalidade. Como a tabela 5.14 (supra) expôs, ele é, juntamente com a moralidade, o princípio 

mais mencionado nos votos. Porém, como já se ressalvou, "menção" difere de "fundamentação" 

e isto é especialmente válido no caso da legalidade.  

 A pesquisa construiu uma variável específica para o que denominou de "juízo de 

legalidade", de modo a saber se a decisão justificou por que uma determinada regra prevista em 

lei – aqui, entendida em sentido amplo, ou seja, não apenas lei ordinária ou complementar, mas 

também Constituição Federal ou Estadual e outros tipos de atos normativos179 – havia sido 

desrespeitada. Em outras palavras, a variável se preocupou em saber se houve a subsunção da 

norma ao fato. 

Ao final, constatou-se que 241 acórdãos realizaram um juízo de legalidade180, isto 

é, entenderam que a conduta praticada pelo agente público tinha violado (ou não) uma regra, 

ou seja, em aproximadamente dois terços dos casos o princípio da legalidade passou por algum 

tipo de fundamentação. 

Isto foi especialmente comum nos casos envolvendo contratações públicas, nas 

quais, como já se disse, há regras específicas e minuciosas que regulam a conduta do agente 

público e, particularmente, dos gestores públicos, como os prefeitos. O processo de raciocínio 

nesses casos é simples: verifica-se o sentido da regra – por exemplo, sobre a dispensa e 

inexigibilidade de licitação previstas nos artigos 24, 25 e 26, da LGL – e se a conduta praticada 

está (ou não) em conformidade com ela.  

Um caso já é suficiente para ilustrar este raciocínio. No Caso 207, que tratou da 

aquisição de medicamentos pelo Município de Taubaté sem o procedimento licitatório regular, 

o acórdão entendeu que, por não haver comprovação de situação emergencial, a conduta havia 

violado os dispositivos da LGL: 

 
Neste ponto, da leitura de todos os documentos colacionados fácil a constatação de 
que o Município de Taubaté não observou os ditames do art. 26 da Lei Federal nº 

 
179 Segundo Odete Medauar, a visão clássica do princípio da legalidade sofreu duas alterações. A primeira seria a 

de que a Administração não seria mera executora de leis. A segunda, que importa a esta parte do trabalho, é a de 
que legalidade não significa apenas lei feita pelo Legislativo (no sentido de lei ordinária), uma vez que há uma 
multiplicidade de fontes normativas (MEDAUAR, 2017, p. 170).  

180 Diante da necessidade de encontrar algum critério objetivo, considerou-se haver juízo de legalidade apenas nos 
casos em que o acórdão indicava expressamente algum dispositivo de lei, da Constituição ou de outro tipo de ato 
normativo. Se o acórdão apenas afirmasse que a conduta era "ilegal" ou "legal", sem apontar a norma na qual se 
baseou para fazer o juízo, entendeu-se que ele não fez o juízo de legalidade. Isto significa que este número está 
subestimando a quantidade real de decisões que se apoiaram em algum artigo de lei.  
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8.666/93 na medida em que inexiste hipótese fático legal permissiva da dispensa 
de licitação para a aquisição de medicamentos. 
(...) 
Entretanto, tal versão não se sustenta bastando para tanto compulsar as conclusões do 
Tribunal de Contas do Estado no sentido de que tal [situação emergencial] não se 
configurou, sendo certo que houve desídia por parte da Administração local no 
planejamento necessário e correspondente, fls. 458/470. 
Não há que se falar em hipótese de dispensa de licitação porque a aquisição se 
refere a medicamentos de uso corriqueiro e normal no âmbito da saúde Municipal em 
suas unidades de Saúde. (Caso 207, p. 9 – 10, grifo nosso). 

 

A fundamentação mais robusta deste princípio decorre – e esta é uma hipótese – da 

maior familiaridade dos juízes com o modelo de subsunção das regras aos fatos. Nenhum 

problema até aqui. Espera-se que as decisões, ao menos, justifiquem por que determinada 

conduta foi ilegal, indicando os motivos pelos quais uma determinada norma não foi obedecida.  

No entanto, cumpre saber qual a relevância da legalidade para a improbidade. Elas 

caminham juntas? Fazendo o cruzamento de variáveis, chegou-se à conclusão de que a 

legalidade é determinante para se considerar que um ato é ímprobo.  

 

Tabela 5.15 – Improbidade vs legalidade. 
 

Improbidade vs legalidade 
 Houve ilegalidade Não houve ilegalidade 
Houve improbidade 169 0 
Não houve improbidade 24 48 

Fonte: elaboração própria.  

 

A tabela demonstra que improbidade e legalidade caminham juntas, tanto na 

condenação quanto na absolvição. Na maior parte das vezes (169) em que se concluiu pela 

ilegalidade da conduta, concluiu-se pela improbidade. No mesmo sentido, quando não houve 

ilegalidade, também não houve improbidade (48 vezes). Apenas em 24 oportunidades o 

resultado foi desviante no sentido de que houve ilegalidade, mas concluiu-se pela improbidade. 

Em reforço ao que foi exposto no item anterior, no sentido de que os demais 

princípios são enfeites na decisão judicial, percebeu-se em muitas decisões que mencionaram 

princípios, bastava, na realidade, a citação de uma regra prevista. Isto ocorreu sobretudo com 

os princípios da impessoalidade e da publicidade, mas poderia ser aplicada para outros 

"princípios", como o do concurso público ou o da competitividade.  

Algumas decisões perceberam isto: a regra estava sendo violada e, indiretamente, 

um princípio. No Caso 455, por exemplo, discutiu-se acerca da contratação de servidores sem 

concurso público ou processo seletivo, sem que estivessem presentes os requisitos que 

autorizavam a contratação temporária de excepcional interesse público. Ao analisar o que 
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dispõe o artigo 37, II, da CRF88, a decisão foi perspicaz: "está-se diante de uma regra – 

porquanto não comporta ponderação – que se traduz no dever fundamental da Administração 

Pública de garantir acesso, sob critérios igualitários, imparciais, e de forma eficiente, aos cargo 

e empregos públicos, à qual subjaz o princípio da impessoalidade." (Caso 455, p. 7). Adiante, 

conclui: 

 
Segue-se que, por não preencherem os elementos do suporte fático da norma de 
exceção preconizada pelo inciso IX do artigo 37 da CF, as contratações em tela 
representaram burla à regra constitucional da obrigatoriedade do concurso público, 
vulnerando, de ricochete, os princípios da igualdade e da impessoalidade, vetores 
axiológicos dela. (Caso 455, p. 11, grifo nosso). 

 

Ao contrário do que ocorreu em outras decisões mencionadas no item anterior, esta 

decisão não colocou os princípios à frente da regra. Deixou-se bem claro que ela estava sendo 

violada. E isto poderia ter se repetido nos outros tantos casos que fizeram o juízo de legalidade, 

sem a necessidade de afirmar genericamente, que o "princípio x ou y" estavam sendo violados. 

Bastava usar a regra que determinava um comportamento do agente público e que não foi 

cumprida (SUNDFELD, 2017, p. 203). 

A explicação para o enfeite das decisões pode decorrer de frases frequentes, quase 

provérbios, como "violar um princípio é mais grave do que violar uma regra" (MARTINS 

JÚNIOR, 2001, p. 224; MELLO, 2019, p. 1018), o que pode levar o julgador a sentir a 

necessidade de usar os princípios181. Assim, o papel de destaque do juízo de legalidade nas 

decisões judiciais não apenas reforçam que os princípios – que não o da legalidade – têm uma 

função mais ornamental do que central nas decisões de improbidade, mas que a máxima de que 

"improbidade não é sinônimo de ilegalidade" deve ser encarada com ceticismo. 

Conforme explicado no capítulo 3, esta é uma expressão exaustivamente repetida 

tanto pelos livros quanto pelas decisões judiciais. Tanto que uma das citações mais encontradas 

nas decisões da amostra era a de Marino Pazzaglini Filho: 

 
Indaga-se, agora, toda a violação da legalidade configura improbidade administrativa? 
Claro que não, pois se tal premissa fosse verdadeira, qualquer ação ou omissão do 
agente público contrária à lei seria alçada à categoria de improbidade administrativa, 
independentemente de sua natureza, gravidade ou disposição de espírito que levou o 

 
181 Como adverte Humberto Ávila, "conexa a essa questão está a concepção doutrinária largamente difundida no 

sentido de que descumprir um princípio é mais grave que descumprir uma regra. Em geral, o correto é o contrário: 
descumprir uma regra é mais grave que descumprir um princípio. E isso porque as regras têm uma pretensão de 
decidibilidade que os princípios não têm: enquanto as regras têm a pretensão de oferecer uma solução provisória 
para um conflito de interesses já conhecido ou antecipável pelo Poder Legislativo, os princípios apenas oferecem 
razões complementares para solucionar um conflito futuramente verificável." (ÁVILA, 2018, p. 115). 
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agente público a praticá-la. Ilegalidade não é sinônimo de improbidade e a 
ocorrência daquela, por si só, não configura ato de improbidade administrativa. 
É imprescindível à sua tipificação que o ato ilegal tenha origem em conduta desonesta, 
ardilosa, denotativa de falta de probidade do agente público. (PAZZAGLINI FILHO, 
2018, p. 122, grifo nosso).182  

 

Como o trecho reproduzido acima indica, o que diferencia improbidade da 

ilegalidade é o elemento subjetivo da conduta, geralmente o passo seguinte ao juízo de 

legalidade, e que não se confunde com violação a outros princípios. Nesse sentido, seria 

apressado, apenas a partir dos resultados apresentados até o momento, afirmar que improbidade 

é ilegalidade. Os resultados apenas mostram que a repetida frase "improbidade não é sinônimo 

de ilegalidade" deve ser encarada "em termos", com cautela, cum grano salis, para usar 

expressão latina. 

É por isso que o próximo item voltará as atenções ao elemento subjetivo da conduta, 

de modo que, dentre outros pontos, se verifique se as decisões vão além do juízo de legalidade 

para concluir pela presença, ou não, de ato de improbidade. Ou seja, se as decisões, além de 

identificarem a ilegalidade, identificam o elemento subjetivo – no caso do art. 11, do dolo – da 

conduta. 

 

5.2.2. À procura do elemento subjetivo da improbidade administrativa 

 

No capítulo 3, expôs-se com rapidez que nos primeiros anos doutrina e 

jurisprudência discutiram o que diferenciaria a improbidade da ilegalidade. Ao final, pacificou-

se a ideia, convertendo-se em tese do Superior Tribunal de Justiça, de que:  

 
é inadmissível a responsabilidade objetiva na aplicação da Lei n. 8.429/1992, 
exigindo-se a presença de dolo nos casos dos arts. 9º e 11 (que coíbem o 
enriquecimento ilícito e o atentado aos princípios administrativos, respectivamente) e 
ao menos de culpa, nos termos do art. 10, que censura os atos de improbidade por 
dano ao Erário. (BRASIL, STJ, 2015b). 

 

 
182 Outra citação frequente é da obra Probidade Administrativa, de Marcelo Figueiredo: "Deveras, novamente a 

lei peca por excesso ao equiparar o ato ilegal ao ato de improbidade; ou, por outra, o legislador, invertendo a 
dicção constitucional, acaba por dizer que ato de improbidade pode ser decodificado como toda e qualquer 
conduta atentatória à legalidade, lealdade, imparcialidade etc. Como se fosse possível, de uma penada, equiparar 
coisas, valores e conceitos distintos. O resultado é o arbítrio. Em síntese, não pode o legislador dizer que tudo é 
improbidade. Será necessário esforço doutrinário para trazer aos seus limites o conceito de improbidade 
administrativa. O art. 11, caput, tal como redigido, afirma o que constitui ato de improbidade: é ato de 
improbidade praticar ações ou omissões que violem a legalidade. Não é correta a lei, e destoa dos conceitos 
constitucionais. Ademais, não pode o legislador, a pretexto de dar cumprimento à Constituição, juridicizar e 
equiparar legalidade a improbidade." (FIGUEIREDO, 2009, p. 116). 
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Ao mesmo tempo, diante da dúvida do significado de dolo, o STJ transformou outra 

ideia em tese: "o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/92 não 

requer a demonstração de dano ao erário ou de enriquecimento ilícito, mas exige a 

demonstração de dolo, o qual, contudo, não necessita ser específico, sendo suficiente o dolo 

genérico." (BRASIL, STJ, 2015c). 

Embora não transformada em tese, outra ideia corrente em julgados do STJ, em 

obras doutrinárias e em decisões judiciais dos tribunais do país é a de que "a Lei de Improbidade 

Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de 

lealdade e de boa-fé." (BRASIL, STJ, 2018b). 

Observa-se, portanto, que entender e apreender o elemento subjetivo da conduta é 

central em uma ação de improbidade administrativa. É ele que diferencia, considerando os 

entendimentos acima expostos, o agente ímprobo do agente não ímprobo. Daí porque é 

relevante conhecer como as decisões têm fundamentado o dolo. Neste sentido, a partir dos 

resultados obtidos na pesquisa, este capítulo foi dividido em quatro partes. 

Na primeira, o trabalho apresentará quais são os tipos de raciocínios elaborados 

pelos julgadores para concluir pela ausência ou presença do dolo em uma conduta. Na segunda, 

será exposto como alguns casos parecem ignorar o elemento subjetivo da improbidade, 

promovendo um raciocínio muito próximo à objetivação da responsabilidade. A parte seguinte 

cuidará da crítica aos entendimentos construídos pelo STJ – aqueles reproduzidos algumas 

linhas acima –, aqui denominados de "atalhos da improbidade". Por último, na quarta parte, 

serão apresentadas algumas decisões que trabalharam e fundamentaram o elemento doloso da 

conduta, de modo a se contrapor às críticas dos itens precedentes. 

 

5.2.2.1. O raciocínio das decisões a partir das categorias de dolo construídas 

 

Sem dúvida nenhuma, a maior dificuldade enfrentada nesta pesquisa foi fazer o 

diagnóstico do elemento subjetivo da conduta para construir codificações, isto é, categorias 

mais abstratas para reduzir a complexidade, como explicado no item 4.5 (supra) acerca do 

método de Teorização Fundamentada nos Dados. Por alguns motivos.  

Diferentemente das categorias do fato – para os quais era possível se apoiar na 

maneira como o próprio Direito Administrativo comumente se organiza –, o elemento subjetivo 

é pouco estudado no pelos administrativistas. Embora áreas como a de sanções administrativas 

– sobretudo, sanções disciplinares – e responsabilidade civil tenham desenvolvimentos 
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importantes, não se pode compará-las ao que ocorre no Direito Penal, no qual muito já se 

refletiu e se produziu sobre dolo e culpa. 

Ainda, a pesquisa não teve uma classificação prévia que servisse como ponto de 

partida. Como demonstrado no capítulo 3, os livros que abordam o tema da improbidade 

administrativa, ora abordam o tópico de maneira genérica, ora o abordam de maneira casuística. 

Por casuísmo entende-se a ligação que se faz entre uma determinada conduta e improbidade, 

isto é, como se a prática da conduta significasse, quase que automaticamente, a prática de ato 

de improbidade183. Ela não deixa de ter sua importância, mas aumenta o risco de que a decisão 

ignore a busca do elemento subjetivo do agente.  

Diante disso, a pesquisa buscou outro caminho. A partir da leitura sistemática dos 

acórdãos, ela procurou identificar, primeiramente, qual é o caminho usado pelos julgadores para 

sair da conduta e chegar à conclusão (ato ímprobo ou ato não ímprobo). Pretendeu-se, neste 

primeiro momento, identificar quais são os tipos de trajetos entre a saída e a chegada. Após, a 

pesquisa procurou o principal elemento que foi considerado na decisão para afastar ou 

reconhecer o elemento subjetivo do agente. É verdade que as decisões podem trazer mais de 

um elemento, mas o objetivo foi identificar o central. Em um terceiro momento, a partir desses 

elementos principais, a pesquisa teve por objetivo reuni-los em categorias mais abrangentes, 

isto é, que pudessem unir os elementos anteriormente identificados184. 

Então, quais foram os caminhos usados nos votos para avaliar o elemento subjetivo 

do agente público na ação de improbidade administrativa? Pode-se dizer que foram 

identificados caminhos que não passavam pelo elemento subjetivo, caminhos que passavam por 

ele de maneira simplista – sem maiores discussões pois presumiam o dolo ou sua ausência –, e, 

finalmente, caminhos mais cuidadosos, de análise do contexto, tanto para condenar quanto para 

absolver. As categorias do elemento subjetivo usadas para condenar os réus estão descritas na 

tabela abaixo com as respectivas quantidades: 

 

Tabela 5.16 – As categorias do elemento subjetivo usadas para condenar em ato de 
improbidade. 

 
183 Vejam-se, por exemplo, as obras de Fábio Medina Osório (2018, capítulo 3, da parte 2) e Emerson Garcia e 

Rogério Pacheco Alves (2017, capítulo 9, da parte 1). Oferece-se um exemplo desta abordagem casuística. 
Segundo Osório, "a dispensa indevida de licitações, com a seleção de um competidor em detrimento da paridade 
dos candidatos, é um caso bastante comum de improbidade, conforme rotineiras decisões e pronunciamentos 
nesse sentido. Pior que tal hipótese só mesmo a enorme quantidade de licitações formalmente corretas e 
substancialmente viciadas. Os desvios interagem com aspectos de uma cultura ao mesmo tempo permissiva e 
condescendente para com os corruptores, expostos que se encontram aos anseios e poderes de funcionários 
públicos. É claro que tanto a dispensa indevida quanto a licitação viciada constituem improbidade administrativa, 
uma vez presentes os elementos básicos da figura típica aplicável à matéria." (2018, p. 297 – 298).     

184 As ressalvas a este exercício de construção de categorias já foram explicadas no item 4.6 (supra). 
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As categorias do elemento subjetivo usadas para condenar em ato de improbidade 

Categoria Fator relevante Quantidade Quantidade 
total 

Comportamento 
desfavorável 

Ausência de justificativa 3 

21 Desídia 10 
Prática reiterada 2 

Real conhecimento da ilegalidade 6 

Desvios de finalidade 

Desvio de finalidade para 
beneficiar/prejudicar alguém 36 

93 
Conluio para beneficiar/prejudicar alguém 6 

Falsear a realidade para beneficiar/prejudicar 
alguém 20 

Ludibriar a lei para beneficiar/prejudicar 
alguém 31 

Ignorar alguma coisa TCE-SP, MP, autoridade competente  
26 26 

Presunções para 
condenar 

Conhecimento da ilegalidade 8 

46 

Dever de conhecer a lei 23 
Formação do agente 2 
Poder hierárquico 6 

Presunção de beneficiar/prejudicar alguém  
7 

Questões do agente Condenação penal 7 7 
Raciocínio direto para 

condenar Ilegalidade 51 51 

Fonte: elaboração própria.  
 

Dentro de cada categoria, há os considerados fatores relevantes, isto é, um 

detalhamento da categoria. De modo geral, pode-se afirmar que as categorias "questões do 

agente" e "raciocínio direto para condenar" se referem às decisões que não se detiveram sobre 

o elemento subjetivo da conduta. São casos em que a decisão verificou a legalidade da conduta 

e, concluindo pela ilegalidade, automaticamente considerou o ato ímprobo. As questões do 

agente decorriam de condenações na esfera criminal, o que levava a decisão de improbidade a 

afirmar que os fatos já não podiam mais ser discutidos em outras esferas (artigo 935, CC). 

A seguir, há as presunções para condenar, isto é, a decisão usa argumentos 

genéricos como "dever de conhecimento da lei" ou "impossibilidade de não conhecer a 

ilegalidade". Por último, há os casos em que a decisão pareceu mais atenta ao elemento 

subjetivo nos fatos discutidos, que são as categorias de comportamento desfavorável, os desvios 

de finalidade ou ignorar alguma coisa da qual tinha, comprovadamente, conhecimento.   

Abaixo, estão as categorias da absolvição do agente público: 

 
Tabela 5.17 – As categorias do elemento subjetivo usadas para absolver em ato de 
improbidade.185 
 

 
185 Observação: há um total de 358, pois em 5 casos houve resultados diferentes para os réus. 
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As categorias do elemento subjetivo usadas para absolver em ato de improbidade 

Categoria Fator relevante Quantidade Quantidade 
total 

Ato regular Ausência de: ilegalidade, irregularidade, prova 
de dolo, desvio de finalidade etc 52 52 

Comportamento 
favorável 

Diligência 4 17 Justificativa razoável 13 
Culpas Erro, imperícia, negligência 5 5 

Exonerações de 
responsabilidade 

Ausência de autoria, competência, 
conhecimento, atipicidade 10 10 

Questões do cargo Ato político, costume administrativo, 
discricionariedade administrativa 5 5 

Raciocínio direto para 
não condenar Mera ilegalidade, mera irregularidade 25 25 

Fonte: elaboração própria.  
 

As categorias seguem a mesma lógica das categorias condenatórias. Há também os 

caminhos diretos, que simplesmente afirmam inexistir o elemento subjetivo. Há casos em que 

não foi encontrado qualquer tipo de irregularidade – em sentido amplo – na conduta ou houve 

razão para exonerar o agente de responsabilidade. E, por fim, há casos que verificaram o 

comportamento do agente público, incluindo as condutas culposas que não seriam passíveis de 

condenação pelo artigo 11. 

Estas categorias se prestam a orientar as conclusões deste trabalho que serão 

apresentadas a seguir.  

 

5.2.2.2. A erosão dos filtros da improbidade administrativa? 

 

O título deste item remete à tese de Anderson Schreiber, intitulada Novos 

paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação à diluição dos danos. 

Nela, o autor procura demonstrar como os três pilares da responsabilidade civil – culpa, nexo 

causal e dano, chamados de filtros – foram sendo abandonados – ou flexibilizados – ao longo 

do século XX, de modo que obter o ressarcimento do dano tornou-se mais simples. Daí o termo 

"erosão dos filtros"186.  

 
186 "O sistema de responsabilidade civil consagrado pelas grandes codificações ancorava-se em três pilares: culpa, 

dano e nexo causal. Na prática judicial, isto significava que a vítima de um dano precisava, além de evidenciar 
seu prejuízo, superar duas sólidas barreiras para obter indenização: (i) a demonstração da culpa do ofensor, e (ii) 
a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta culposa do ofensor e o dano. Estas duas barreiras – prova 
de culpa e prova do nexo causal –, chegaram a ser chamadas filtros da responsabilidade civil ou filtros da 
reparação, por funcionarem exatamente como óbices capazes de promover a seleção das demandas de 
ressarcimento que deveriam merecer acolhida jurisdicional. Aos olhos da época, parecia evidente que se, por 
qualquer catástrofe, estes filtros se rompessem, o Poder Judiciário seria inundado com um volume incalculável 
de pedidos de reparação. Partindo-se desta imagem, o estágio atual da responsabilidade civil pode justamente ser 
descrito como um momento de erosão dos filtros tradicionais da reparação, isto é, de relativa perda de 
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É evidente que não se pretende com isso equiparar a responsabilidade civil à 

improbidade administrativa, mas, sim, tão somente aproveitar-se da imagem apreendida na 

primeira, uma vez que ela reflete a sensação que ficou após a leitura dos acórdãos que fizeram 

parte da amostra.  

Pode-se dizer que o primeiro filtro erodido na ação de improbidade administrativa, 

ao menos no tocante ao tipo de violação aos princípios da Administração Pública, foi o dano, 

uma vez que a aplicação das sanções da LIA independe "da efetiva ocorrência de dano ao 

patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento" (artigo 21, I, LIA). Daí porque a 

desclassificação da conduta – sobretudo do artigo 10 para o artigo 11 – ocorreu em um número 

razoável, como o item 5.2.1.1 (supra) demonstrou. 

A erosão deste filtro também foi realizada pelo STJ, como já colocado no item 

5.2.2.2 (supra), ao construir o entendimento de que a dispensa indevida de licitação promove 

um dano in re ipsa, já que se presume que a Administração deixou de obter a melhor proposta.   

O diagnóstico que se faz a partir da leitura dos acórdãos é que, em muitos casos, o 

elemento subjetivo também deixou de ser um filtro. Isto ocorre em função de duas situações 

observadas: (i) houve decisões que sequer trataram do elemento subjetivo, isto é, a mera 

comprovação de que a conduta foi praticada automaticamente levou o julgador a concluir pela 

improbidade; (ii) houve decisões que, não obstante tenham abordado o dolo, utilizaram-se de 

presunções para reconhecê-lo. O primeiro ponto será abordado neste item; o segundo, por sua 

vez, está relacionado ao item seguinte, sobre os atalhos da improbidade. 

Conquanto exista uma preocupação constante com o elemento subjetivo da 

conduta, como se lê nas teses construídas pelo STJ e na doutrina sobre o tema, em alguns casos 

ocorreu um "salto" no raciocínio da decisão: identifica-se a ilegalidade da conduta e, logo após, 

ainda que se afirme a necessidade do dolo, reconhece-se automaticamente a improbidade. É o 

que ocorreu, como quantificado na Tabela 5.16 (supra), em pelo menos 51 casos187. 

Veja-se, por exemplo, o Caso 371, que tratou de violação à Lei de Responsabilidade 

Fiscal pelo Prefeito de Brodowski em função de superação da capacidade de endividamento e 

ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias. Após afastar a tipificação da 

conduta no artigo 10, desclassificando-a para o artigo 11, e entendendo que houve violação aos 

princípios da legalidade e moralidade, a decisão afirma: 

 
importância da prova da culpa e da prova do nexo causal como obstáculos ao ressarcimento dos danos na 
dinâmica das ações de ressarcimento." (SCHREIBER, 2007, p. 11). 

187 Em pelo menos 46 casos condenatórios (improbidade reconhecida) a palavra "dolo" sequer é mencionada na 
decisão, sendo que destes 46, na metade das vezes (23) o raciocínio usado para condenar foi direto, isto é, a 
conduta, por si só, já bastou para configurar o ato de improbidade. 
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Neste diapasão, as condutas adotadas pelo requerido violaram continuamente os 
princípios que regem a Administração Pública, especialmente a legalidade e a 
moralidade. 
É certo que, nos casos dos arts. 9º e 11 da LIA, o elemento subjetivo é essencial à 
caracterização da improbidade administrativa. Nestes casos, o E. Superior Tribunal 
de Justiça entende que a ilegalidade só ganha status de improbidade administrativa 
quando a conduta ilegal fere princípios da Administração Pública acompanhada de 
má-intenção do administrador público. (Caso 371, p. 9).  

 

Nos dois parágrafos seguintes, a decisão reproduz o significado de improbidade 

segundo Marino Pazzaglini Filho e o alcance do princípio da legalidade para Arnaldo Rizzardo. 

No parágrafo após as citações, esperava-se encontrar a explicação do elemento subjetivo. 

Contudo, a decisão afirma: 

 
No caso, contudo, não se tratou de meras irregularidades superáveis, tendo 
havido, em verdade, assunção de dívidas pelo Município em montante superior a sua 
capacidade, causando inúmeros transtornos à fazenda municipal, pela afronta aos 
termos da LRF. 
As condutas ímprobas foram bem analisadas em primeira instância. Contudo, uma 
delas que mais chama a atenção é a ausência de recolhimento de contribuições 
previdenciárias, com seu consequente repasse ao instituto de previdência social 
municipal. Aliás, essa questão, dentre outras, levou o Município a realizar 
parcelamento para saldar o grande débito, ocasionando a incidência de multas e juros 
de mora, piorando ainda mais a dívida municipal. (Caso 371, p. 11 – 12, grifo nosso). 

 

Pelo trecho acima citado, observa-se que novamente a decisão repetiu a ilegalidade 

praticada, apenas acrescentando as consequências econômicas para o Município. Não explica 

por que não seriam "meras irregularidades superáveis". Contudo, àquele que lê, resta a 

pergunta: qual o elemento subjetivo do agente a demonstrar que agiu dolosamente? Qual foi a 

"má-intenção" do administrador público? A decisão não deixa claro. 

Algumas até chegaram a afirmar que o elemento subjetivo é desnecessário, como 

se lê no Caso 272, sobre o fracionamento do objeto a fim de dispensar a licitação para aquisição 

de medicamentos no Município de Conchas. Após identificar que a situação não se enquadrava 

nas hipóteses de dispensa ou inexigibilidade de licitação, a decisão reconheceu o desrespeito às 

regras da LGL e a violação aos princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência. Ao final, 

amparada em citação antiga de doutrina, afirmou que "ainda que se queira alegar a ausência de 

dolo por parte dos Apelantes, cumpre ressaltar que o dispositivo mencionado [art. 11] não exige 

conduta dolosa, bastando a ocorrência de ilicitude ou imoralidade para configurar a 

improbidade." (Caso 272, p. 20). 

Fenômeno similar, ocorreu no Caso 57, cuja conduta ilegal teria consistido na 

contratação de empresa de serviços de engenharia pela modalidade convite, mas que, em função 
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de diversos aditamentos para aumentar o valor, exigiriam outra modalidade licitatória. Como 

no caso anterior, após a identificação da ilegalidade – apoiado em decisão do TCE-SP –, a 

decisão concluiu pela violação aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade. Ele 

finaliza do seguinte modo: 

 
"conclui-se, assim, também ofensa ao princípio da legalidade, em situação em que 
não se perquire sobre dolo ou culpa, nem por prejuízo financeiro ou por 
enriquecimento ilícito, motivo por que, afasto, agora, a denúncia de não ocorrência de 
dolo ou má-fé, pois está caracterizada a improbidade." (Caso 57, p. 17, grifo nosso). 

 

Em outras oportunidades, percebeu-se na própria decisão uma dúvida do julgador 

acerca do elemento subjetivo, fato que não o impediu de reconhecer a improbidade 

administrativa. O Caso 227 ilustra não somente a erosão do filtro "dolo", mas também a 

confusão da decisão – ou confusão da LIA, como destacado no item 5.1.6 (supra) – que em 

segundo grau desclassificou a conduta do artigo 10 para o artigo 11, mas manteve a ideia de 

que basta a "culpa" para a condenação de improbidade.  

 
Quanto aos réus condenados, Sr. Oswaldo Dias e Antônio Pedro Lovato, ressalte-se 
que ainda que não tenha havido o propósito de burla, persiste o ato ímprobo. Ora, 
a dispensa indevida de processo licitatório, acarretando danos ao erário, de que se 
espera zelo no dispêndio dos recursos públicos, se não é suficiente para caracterizar 
a má-fé é, ao menos, caracterizadora da culpa. (Caso 227, p. 15, grifo nosso). 

 

Em seguida, a exemplo dos demais casos, a decisão explica o disposto no art. 25, 

II, LGL, a partir da doutrina. E, então, prossegue: 

 
Assim, como se vê, não se trata de simples inobservância técnica. Trata-se, no 
mínimo, de descuido grave, não perdoável quando praticado por quem pretende gerir 
um Município. 
Ademais, quando se trata de dispensa de licitação, é necessária a observância estrita 
da legalidade, pois, novamente invocando os ensinamentos de Marçal Justen Filho 
(...) (Caso 227, p. 16 – 17, grifo nosso).188  

 

Talvez a confusão se explique pelo fato de a desclassificação ter ocorrido apenas 

ao final do voto. Como para a configuração de ato de improbidade de dano ao erário (art. 10, 

LIA) basta a culpa, foi este o elemento subjetivo considerado pela decisão. O fato é que, para a 

 
188 Este caso é interessante na medida em que ele ainda discutiu a responsabilidade do Secretário de Assuntos 

Jurídicos, responsável pelo parecer jurídico que autorizou a dispensa da licitação. Foi com base nele que o 
Prefeito praticou o ato. Ambos foram responsabilizados, como se lê na reprodução da decisão. 
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decisão ter sido coerente, deveria sustentar que a culpa não basta para a violação aos princípios 

da Administração189. 

O Caso 254 tratou de situação similar, com a agravante de que sequer houve 

contrato escrito para a aquisição de combustível para os veículos do Município de Pariquera-

Açu. Novamente, houve a desclassificação da conduta do artigo 10 para o 11, uma vez que os 

combustíveis foram regularmente entregues e, por isso, não houve dano. A argumentação da 

violação aos dispositivos da LGL é feita sem maiores problemas. O que diferencia este caso do 

anterior é que a decisão reconhece o dolo genérico. Porém, ao final, na dosimetria das sanções 

a decisão revela: 

 
Fere a lógica e a razoabilidade impor aqui a suspensão dos direitos políticos, haja vista 
a inexistência de dano aos cofres municipais e a impossibilidade de se aferir, com a 
necessária segurança, a intensidade do elemento subjetivo, em especial diante do 
fato de as contratações haverem produzido o resultado almejado em proveito da 
Administração local (fornecimento de combustíveis para a frota de veículos), sem que 
se tenha demonstrado (e nem sequer alegado) que a conduta questionada nos autos 
tinha o propósito de conferir vantagem indevida ou beneficiar diretamente 
terceiros ou o próprio acionado. (Caso 254, p. 20, grifo nosso). 

 

Pergunta-se: se a intensidade do elemento subjetivo não foi aferido com necessária 

segurança, não deveria prevalecer a presunção de inocência? Esta decisão chama a atenção para 

as incertezas do dolo genérico. Disse-se, linhas acima, que dois tipos de situação demonstram 

a erosão do filtro "elemento subjetivo" nas ações de improbidade. Se o primeiro é a ignorância 

deliberada do elemento subjetivo pela decisão, o segundo é justamente o que ocorreu no Caso 

254, cujo dolo genérico foi a afirmação de que o Prefeito tinha plena consciência da ilegalidade. 

Este tipo de argumento foi bastante recorrente como motivo para o reconhecimento 

do dolo na conduta. Foi o que se chamou de "presunções para condenar", que apareceu em pelo 

menos 46 casos, segundo a Tabela 5.16 (supra). São exemplos desse tipo de raciocínio a 

afirmação de que o agente tinha o dever de conhecer a lei, de que ele conhecia a ilegalidade, de 

que seu cargo impunha um dever geral de conhecimento, de que o agente tinha formação 

 
189 Mesmo em relação ao artigo 10, LIA, a culpa recebe críticas: "No tocante à improbidade administrativa, parte 

da doutrina passou a transferir a noção de crime culposo para a infração de improbidade administrativa, com o 
fito de legitimá-la. Acontece que existem algumas restrições a essa transposição. A primeira delas deriva do 
próprio conceito de ato ímprobo, como sendo um ato maldoso e impregnado de vícios que a sociedade repugna. 
A segunda restrição reside na impossibilidade de definir corrupção sem que conjuntamente tenhamos em mente 
um ato querido ou desejado. Isso significa que é impossível pensar em um indivíduo desonesto, corrupto ou 
devasso da Administração Pública por culpa. E culpa assim definida como um ato não querido, proveniente de 
um descuido. Entretanto, aquela definição do Direito Penal de culpa grave passou a ser utilizada pela doutrina e 
jurisprudência, no tocante à improbidade administrativa, como culpa lato sensu. Isso está levando os magistrados 
a admitirem uma conduta ímproba cometida por culpa." (SIMÃO, 2017, p. 85). 
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específica que lhe permitiria conhecer a ilegalidade. Ainda, pode-se incluir nesta categoria 

alguns casos que presumiram que o agente quis beneficiar alguém ou beneficiar-se.  

No Caso 363, cuja conduta teria consistido no uso de recursos de um convênio 

destinado à execução de determinado programa social – Saúde da Família – para finalidades 

diversas, quais sejam, a contratação de servidores que não eram relacionadas ao programa, tais 

como merendeiras, cuidadores de criança e vigias. Evidentemente, reconheceu-se o uso 

indevido dos recursos, o que teria violado princípios da Administração. Afirma a decisão quanto 

ao elemento subjetivo: 

 
Aplicável, pois, o artigo 11, caput, da LIA. 
Conclui-se, ademais, que a condutas, tal como realizadas, além de ilegais são 
ímprobas, uma vez que ínsito nelas o elemento subjetivo que as motivou, sendo 
presumivelmente dolosas. Ou seja, pela forma como foram feitas as contratações, 
pressupõe-se a ilicitude da atitude e a vontade de realizar o ato antijurídico. 
Houve, assim, ofensa aos princípios constitucionais da moralidade administrativa, da 
legalidade, da impessoalidade e da acessibilidade aos cargos públicos. E isso basta 
para a fixação das penalidades previstas no artigo 12 da Lei 8.429/92. (Caso 363, p. 
14, grifo nosso). 

 

Observa-se que a decisão entendeu que a conduta foi presumivelmente dolosa, pois 

ela, por si só, já indicaria a "vontade de realizar o ato"190. O Caso 317 é mais um que tratou da 

dispensa indevida de licitação para a aquisição de materiais esportivos. Após a análise da 

ilegalidade da conduta, sem deixar claro se se tratava de culpa ou dolo, afirma: 

 
Este é um procedimento intencional. Assim agiu voluntariamente, ensejando culpa e 
dolo, já que não pode desconsiderar a previsão legal, já que sequer pesquisa de preços 
demonstrou.  
Nesta conformidade, caracterizada está a conduta de improbidade administrativa, 
inclusive com o requisito intencional, o qual é resultante da conduta afirmada 
pelo próprio agente da prática do ato. Acresça-se que tal prova não precisa ser 
documental, nos moldes de constituir uma declaração afirmativa. A conduta revela 
a intenção, esta constitui-se não em mera ilegalidade, mas em desatendimento aos 
princípios básicos da Administração Pública, dispostos no caput, do art. 37, da CF, 
como os da legalidade, pessoalidade e da moralidade, basicamente, bem como seu 
inciso XXI. (Caso 317, p. 7, grifo nosso). 

 

Se a conduta já é suficiente a comprovar a intenção (dolo), acaba-se equiparando 

uma conduta específica à conduta ímproba, tornando o exercício de identificação do dolo 

desnecessário. Ocorre a erosão do filtro – aliás, sequer há preocupação em definir se houve dolo 

ou culpa – ou, como já se atentou parte da doutrina, equipara-se improbidade à responsabilidade 

 
190 Reitera-se, aqui, a crítica feita linhas atrás à abordagem casuística de alguns doutrinadores no sentido de 

considerar, abstratamente, que algumas condutas constituem atos de improbidade. 
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objetiva (FERREIRA, 2019, p. 15). Este tipo de raciocínio acaba confirmando que 

improbidade, ao final, se torna um sinônimo de ilegalidade, em complemento ao que foi exposto 

no item 5.2.1.3 (supra).  

Outras decisões, porém, encontram "fórmulas de convencimento" diversas a fim de 

localizar o elemento doloso da conduta. Elas não fazem o "salto" da ilegalidade para a 

improbidade. No entanto, não deixam de erodir o filtro do elemento subjetivo, pois ou 

presumem que o agente público tinha conhecimento da ilegalidade ou que deveria ter. Veja-se, 

por exemplo, a argumentação no Caso 502, acerca do fracionamento de compras e consequente 

dispensa de licitação: 

 
E, observa-se, no particular, que não é caso de descaracterização de ato de 
improbidade por falta de dolo. 
Isso porque, o apelante, na condição de Prefeito do Município de Euclides da Cunha, 
à época, sabia (ou deveria saber) que a contratação impugnada apresentava 
irregularidades. Também sabia (ou deveria saber) que as contratações/compras 
realizadas pelo poder público se dão, preferencialmente, através de processo de 
licitação que, somente em casos emergenciais, pode ser dispensada. (Caso 502, p. 7, 
grifo nosso). 

 

Mas, afinal, o agente, de fato, sabia da irregularidade? A questão é relevante, na 

medida em que a ausência de conhecimento significaria a ausência de intenção. Quanto ao dever 

de saber, qual o fundamento? Este caso não responde. Outros, porém, o fazem afirmando que 

há um dever geral de que o agente público tenha conhecimento das leis ou de que ele tem um 

dever de vigilância.  

O Caso 430, por exemplo, envolveu a dispensa de licitação para contratação de 

serviço – organização de concurso público – em valor acima do permitido. O valor teria sido 

extrapolado, pois o Município não contabilizara no preço da contratação o valor referente à taxa 

de inscrição paga pelos candidatos. Reconhecida a ilegalidade, a decisão afirmou que também 

houve ofensa ao "princípio da moralidade administrativa, agindo dolosamente, não se podendo 

admitir que o Chefe do Poder Executivo municipal desconhecesse tal exigência." (Caso 430, p. 

6). Já no Caso 55, afirmou-se que "o conhecimento de regra do concurso público para a 

contratação de servidor é inerente ao exercício do mandato do mais alto cargo do Poder 

Executivo de Pitangueiras" (Caso 55, p. 14). 

Como se explicou anteriormente, não se desconhece que há autores que, ao fazer 

uma análise casuística, acabam reconhecendo que determinada conduta equivale a ato de 

improbidade, sobretudo nas hipóteses mais comuns, como, por exemplo, os casos de 

contratações públicas. O argumento geralmente usado por estes autores é de que estas hipóteses 
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são "de inescusável ignorância do administrador" (OSÓRIO, 2019, p. 299) ou "que é 

inconcebível que alguém se habilite a desempenhar relevante atividade na hierarquia 

administrativa sem ter o pleno conhecimento das normas que legitimam e disciplinam sua 

função" (GARCIA; ALVES, 2017, p. 533). Alguns chegam a afirmar que "em algumas 

situações, verifica-se que a má-fé é evidente, podendo se presumir que o agente tinha plena 

consciência de que estava praticando um ato de improbidade administrativa", sendo que nestes 

casos – a autora só traz um exemplo relacionado à contratação sem concurso público – "o agente 

terá de provar que não agiu de má-fé" (NOLASCO, 2010, p. 92)191. 

Aos olhos daqueles que lidam diariamente com assuntos jurídicos, como 

advogados, juízes, defensores ou promotores, esta linha de raciocínio não parece absurda. Fazer 

concurso e licitação de acordo com as hipóteses legais são obviedades aprendidas nos primeiros 

anos dos cursos de direito. Contudo, recuperando o sentido de dolo, não se pode equiparar o 

dever geral de conhecer a lei – presunção estabelecida no art. 3º, LINDB – com o real 

conhecimento de que a lei estava sendo violada (sobre isto, ver item 5.2.2.4, infra). 

Outras decisões usaram outro argumento para presumir o dolo. O Caso 173, ao usar 

o dever de vigilância daquele que ocupa funções de comando, como no caso dos prefeitos, deixa 

isto bem claro. A dispensa de licitação teria se dado em função de haver apenas uma empresa 

de borracharia no Município de Vitória Brasil, o que, além de não ter sido provado, segundo a 

decisão, poderia ter sido contornado pela pesquisa de preços em outros municípios próximos. 

O conhecimento da ilegalidade e, consequentemente, do dolo, foi fundamentado do seguinte 

modo: 

 
É certo que o ex-agente político apelante, afirma que se limitou a determinar o 
pagamento dos serviços prestados, "acreditando estar agindo correta, lícita e 
zelosamente, pois não foi comunicado por sua assessoria de que as contratações em 
debate estavam irregulares"; no entanto, tal argumento é de manifesta inconsistência 
e nem encontra sustentação jurídica, não bastando a afastar a responsabilidade do 
corréu Eliseu; ora, a despeito da existência de secretarias e assessores responsáveis 
pelos procedimentos de compras, incumbe pessoalmente ao Prefeito a direção 
superior da administração municipal, que não se pode furtar das consequências 
de seus atos e da atuação de seus subordinados; assim, antes de autorizar os 
pagamentos, tinha o dever de verificar se o procedimento de compra dos serviços 
da empresa corré encontrava-se adstrito à legalidade, máxime por se tratar de 
município de pequeno porte e, segundo ele próprio alega, no qual havia apenas este 
estabelecimento comercial no ramo de lavagem de veículos e borracharia; ou seja, 
admite o recorrente Eliseu que autorizou a realização dos pagamentos indevidos à 
corré Borracharia Vitória, mesmo sem ter adotado as cautelas necessárias para 
verificar a legalidade da contratação, sendo então manifesta sua desídia na condução 
do caso. (Caso 173, p. 13 – 14, grifo nosso). 

 

 
191 Em sentido contrário, LUCON; COSTA (2015, p. 368). 
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A fundamentação é tentadora. No cenário ideal – aquele ensinado em sala de aula 

– o agente público, em especial os administradores e gestores, tem um dever de conhecer todo 

e qualquer detalhe da Administração Pública. E, ainda, que o ocupante de cargo público tem a 

obrigação de ser pessoa com a maior qualificação educacional possível. A imprecisão desse 

raciocínio está tanto na generalização de que todos na sociedade detém os mesmos 

conhecimentos, ignorando-se as individualidades e o contexto, quanto no seu apoio em uma 

visão elitista da política, considerando que a lei não exige conhecimentos especiais para que 

alguém venha a ocupar um cargo eletivo (NEISSER, 2019, p. 296 – 297). 

Contudo, este tipo de raciocínio acarreta um problema mais grave, pois, conforme 

crítica feita por Fernando Neisser, cria-se um "círculo vicioso e tautológico", isto é: 

 
a. Ao agir de forma contrária a uma lei (ou ao entendimento que dela tem o órgão que 
futuramente analisará eventual ação por ato de improbidade administrativa), o agente 
público viola o dever de observar os princípios que regem a Administração Pública; 
b. Mesmo que não se tenha indicação de que a vontade do autor se dirigiu a uma 
finalidade específica, era certo que competia a ele conhecer os ditames da lei (ou da 
interpretação que dela tem o órgão julgador); 
c. Assim, no mínimo o agente público deveria saber que o resultado da ação poderia 
acarretar o fim contrário à norma. (NEISSER, 2019, p. 86). 

 

Diante disso, o mesmo autor conclui que "dificilmente se pode imaginar hipótese 

em que o acusado, nessas circunstâncias, logre desvencilhar-se da teia que enredado" 

(NEISSER, 2019, p. 86). De fato, como os casos acima mencionados dão a impressão, 

dificilmente a improbidade não seria reconhecida diante da ideia do dolo genérico.  

A pesquisa, porém, aponta que o agente público, se tiver sorte, consegue se 

desvencilhar devido às incertezas dos contornos do dolo na improbidade administrativa, 

sobretudo quanto ao significado de dolo genérico, como abordado no item 3.1.2 (supra). Se o 

Direito não deveria ser uma questão de sorte, isto acaba ocorrendo em função dos atalhos da 

improbidade, tema do próximo item. 

 

5.2.2.3. "O caminho curto nem sempre é o mais direito": os perigos dos atalhos da 

improbidade 

 

O item anterior trouxe o diagnóstico de que é possível falar em erosão dos filtros 

da improbidade administrativa, tanto porque algumas decisões simplesmente ignoram a 

necessidade de verificar o elemento subjetivo, quanto pelo uso do dolo genérico, que diante da 

inexatidão do seu significado, possibilitou à decisão se aproveitar de presunções, praticamente 
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tornando a responsabilização objetiva. Salta-se, assim da conduta ilegal para o ato de 

improbidade. 

O fato é que a ideia de que basta o dolo genérico é não somente uma tese 

consolidada no STJ, mas um verdadeiro atalho nos casos de improbidade administrativa. Isto 

é, o uso da tese converteu-se em uma maneira rápida de concluir que a conduta é ímproba, 

aparentemente dispensando o julgador de fundamentar a decisão. A tese – abstrata – não é 

"preenchida" no caso concreto; ela simplesmente é aplicada. 

Ocorre que a suficiência do dolo genérico não é o único atalho na improbidade 

administrativa. Esta pesquisa entende que pelo menos outras três ideias configuram atalhos no 

tema. São eles: (i) improbidade não é sinônimo de ilegalidade; (ii) o ato de improbidade 

necessita do elemento subjetivo; (iii) a LIA não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o 

corrupto, aquele desprovido de lealdade e de boa-fé. Os enunciados não são estranhos ao leitor, 

já que todos foram mencionadas nos itens precedentes. 

Não se ignora a importância do papel do STJ na construção de teses que permitam 

a uniformização da interpretação de lei federal. Daí porque alguns o chamam, com razão, de 

corte de precedentes (MARINONI, 2019). O problema – e aí está o perigo – é que se não usadas 

de maneira refletida, esses atalhos podem levar a caminhos incoerentes.  

Isto porque enquanto muitos casos usou-se o dolo genérico como um caminho para 

a condenação, em outros bastou o julgador tomar outro atalho para que o agente público fosse 

absolvido. Aqui é o caso de retomar os casos em que, a despeito da ilegalidade reconhecida, 

entendeu-se não haver ato de improbidade (Tabela 5.15, supra). 

Veja-se, por exemplo, o Caso 505, que tratou de contratações temporárias por 

processo seletivo simplificado para o preenchimento de cargos de natureza permanente. 

Reformando a sentença que havia condenado o Prefeito de Florínea, a decisão do Tribunal 

reconheceu a ilegalidade das contratações – como o TCE-SP já havia reconhecido. Todavia: 

 
não vislumbro a presença do elemento subjetivos [sic] de sorte a ensejar o 
reconhecimento de que o ato foi ímprobo. Inúmeras foram as contratações, sem que 
houvesse direcionamento para determinados candidatos, além do que era necessárias 
para a prestação de serviços públicos essenciais, não obstante sua temporariedade. 
De outro lado, é interessante asseverar que os atos administrativos que não ostentam, 
como na hipótese, indícios de desonestidade ou de má-fé, não configuram atentado 
aos princípios da administração pública. (Caso 505, p. 4, grifo nosso). 

 

É verdade que a decisão entendeu que não houve direcionamento e que os serviços 

eram essenciais. Contudo, confrontando com outros casos de contratação de pessoal sem 

concurso, nos quais não se falou em direcionamento ou desnecessidade dos serviços, mas em 
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que houve condenação por ato de improbidade, pergunta-se qual foi o fator determinante que 

levou a desfechos diferentes. Bastou a decisão tomar outro atalho – que a LIA visa punir o 

desonesto – para que o resultado fosse diferente.  

O mesmo tipo de raciocínio foi usado no Caso 26, que tratou também de dispensa 

de licitação para serviços de publicidade – carro de som – da Prefeitura de Altinópolis. A 

sentença condenou os réus – Prefeito e empresa – à todas as sanções previstas para o tipo de 

dano ao erário. No acórdão, absolveu-se os réus tanto de eventual dano ao erário quanto de 

violação aos princípios. 

 
Embora fosse indispensável o certame licitatório (art. 25, II, da LIA [sic] c.c art. 47 
e 48, I da LC nº 123/06), o fato é que havia uma única empresa prestadora dos 
serviços, que foram prestados, e eram necessários (princípio da publicidade dos 
atos administrativos); os valores não alcançaram vultosa soma, considerados os 
cinco anos em que foram prestados.  
Além disso, não foi comprovado o desfalque ao erário Municipal, que tem de ser real 
e não presumido, inexistindo qualquer indício de desvio de verba, 
superfaturamento ou malversação do dinheiro público. 
Por conseguinte, conquanto não se desconheça a ilegalidade das contratações 
realizadas, não está caracterizada a improbidade administrativa.  
É que os atos administrativos que não ostentam, como na hipótese, indícios de 
desonestidade ou de má-fé, não configuram atentado aos princípios da administração 
pública. (Caso 26, p. 7, grifo nosso). 

 

Este caso apresenta três pontos que merecem destaque. O primeiro é que ele usa um 

outro princípio – da publicidade – em contraposição ao da legalidade, justificando a conduta 

praticada. Poucas foram as decisões que fizeram algo semelhante. O tema, porém, será discutido 

à frente, no item 5.3.1 (infra). O segundo ponto se refere ao argumento de que os valores não 

alcançaram vultosa soma. E, o terceiro argumento, é de que não houve indícios de desvio, 

superfaturamento e, portanto, não houve desonestidade e má-fé.  

Os segundo e terceiro argumentos chamam a atenção, pois não foram considerados 

em casos semelhantes, apresentados no item anterior, em que se reconheceu o ato de 

improbidade. Afinal, nos dois casos acima mencionados, também seria possível afirmar que o 

Prefeito tinha o conhecimento (ou deveria ter o conhecimento) de que havia a ilegalidade. Ou 

que a dispensa de licitação presume o dolo ou que o Prefeito tinha o dever de verificar a 

legalidade das contratações em função do cargo ocupado. Novamente, bastou a decisão usar o 

atalho de que "a LIA visa punir o desonesto" para que o resultado da ação fosse diverso. 

Alguns casos abusam mais dos atalhos da improbidade. No Caso 147, tanto o 

Prefeito quanto uma empresa estavam sendo acusados de várias ilegalidades nos processos 

licitatórios para fornecimento de combustível para a frota municipal de Casa Branca. As 
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ilegalidades foram detectadas pelo TCE-SP, o qual teria identificado que os convites, em vários 

certames, foram às mesmas empresas, que houve fracionamento do objeto e que os valores das 

contratações ultrapassavam o limite legal para a modalidade de licitação usada. 

Conquanto houvesse várias acusações de ilegalidades – reconhecidas, na sentença, 

como improbidade por violação aos princípios do artigo 11 – o acórdão passa ao largo da análise 

de legalidade. O voto se inicia com citação de Marino Pazzaglini Filho no sentido de que 

ilegalidade não é sinônimo de improbidade. Após, usa a tese do STJ de que para reconhecer a 

improbidade é necessário o elemento subjetivo e, especificamente em relação ao artigo 11, o 

dolo. Passa, então, a reproduzir alguns trechos de acórdãos do STJ e da doutrina – Maria Sylvia 

Zanella Di Pietro e Fábio Medina Osório. Em seguida, afirma que "a lei alcança o administrador 

desonesto, não o inábil", seguindo, novamente, com decisões doutrinárias – Marçal Justen Filho 

e Alexandre de Moraes – e acórdãos genéricos. Cita brevemente a sentença para concluir que: 

 
Dessa forma, não há que se falar em simples conjectura de ato de improbidade 
administrativa praticado pelos réus, vez que diante do conjunto probatório produzido 
nos autos, restou incontroverso: que não houve prejuízo ao erário público; dolo ou 
culpa dos corréus/apelantes e; que o valor pago pelo veículo destoou dos patamares 
do mercado. 
Para que se caracterize o ato ímprobo, exige-se a presença do dolo como 
qualificador da conduta ilegal, o que não ocorreu no caso em tela. (Caso 147, p. 
19, grifo nosso). 

 

Talvez entendendo que não tinha convencido as partes, o leitor ou a si mesmo, o 

voto repete todo o raciocínio: necessita-se do dolo, a improbidade exige falta de boa-fé e 

desonestidade. Cita outros tantos acórdãos genéricos do STJ. Finalmente, após 30 páginas, diz 

que "assente nos autos que as licitações mencionadas na petição inicial, não passaram de mera 

ilegalidade, por inexistência de prejuízo concreto ao patrimônio público, superfaturamento ou 

enriquecimento ilícito dos réus" (Caso 147, p. 30), razão pela qual estava reformando a sentença 

e absolvendo os réus. 

Não obstante o longo voto, restam várias perguntas: por que a ilegalidade foi "mera 

ilegalidade"? Por que não houve dolo? Por que a conduta não foi desonesta? Importante 

ressaltar que a ausência de prejuízo era irrelevante em se tratando do artigo 11, que dispensa 

dano. Conforme exposto na Tabela 5.17 (supra), esta seria a categoria de elemento subjetivo 

em que a decisão usou um raciocínio direto para não condenar, que apareceu em pelo menos 

25 casos. Em outras palavras, se há raciocínio direto para condenar, também existe para 

absolver o agente público.  
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Dos 13 casos em que o julgamento foi por maioria, cumpre expor dois nos quais os 

votos foram divergentes em função do atalho escolhido. O Caso 358 cuidou do típico caso de 

contratação direta, sem o procedimento formal de dispensa previsto em lei, para a contratação 

de serviço de telefonia (valor de R$ 19.611,60). A empresa escolhida seria a única a possuir 

uma determinada tecnologia que interessava ao Município, pois reduziria os custos finais de 

telefonia. O relator originário, cujo voto foi vencedor, manteve a sentença condenatória, mas 

com a desclassificação do tipo do artigo 10 para o artigo 11. 

Após reconhecer a ilegalidade da conduta e, consequentemente, a violação aos 

princípios da impessoalidade, isonomia e eficiência, afirmou inexistir dano, já que não houve 

comparativo de preços, falta de execução do serviço ou enriquecimento indevido de agentes 

públicos. Ao chegar à análise do dolo, usa a tese de que é suficiente o dolo genérico para haver 

improbidade. 

 
No caso dos autos, o dolo genérico restou evidenciado na conduta de JOSÉ 
CARLOS VENDRAMINI, que, investido da condição de Prefeito Municipal, 
realizou a contratação direta da empresa Vivo, a pretexto de ser inexigível o 
processo de licitação, de conformidade com o artigo 25, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, 
sem a realização do prévio procedimento de dispensa. 
Dessa forma, a contratação promovida pelo réu evidencia a ausência de retidão 
de conduta no modo de proceder em relação à Administração Pública, dando azo à 
ofensa aos princípios ético-administrativos. (Caso 358, p. 14, grifo nosso). 

 

O único voto divergente inicia com outra premissa, isto é, com outro atalho: 

 
Impõe-se considerar, de antemão, que a lei de improbidade não pune a mera 
ilegalidade, mas sim a conduta imoral do agente público. Exige, para a sua 
consumação, um desvio de conduta do agente que, no exercício indevido de suas 
funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter 
vantagens materiais indevidas ou gerar prejuízos ao patrimônio público, mesmo 
que não obtenha sucesso em suas intenções. A lei zela, portanto, pela manutenção 
da retidão e da honestidade nos negócios públicos. (Caso 358, p. 22 – 23, grifo nosso). 

 

Após citar um doutrinador da improbidade na linha mais "cautelosa/restritivista" 

(Mauro Roberto Gomes de Mattos), o voto divergente também reconhece a ilegalidade, mas 

entende que não houve prova "de que o réu tenha obtido vantagens patrimoniais indevidas, 

direta ou indiretamente e, mais ainda, de que tenha agido com dolo ou má-fé." (Caso 358, p. 25 

– 26). Reconhecendo que é ônus do autor da ação comprovar o elemento subjetivo, acrescenta 

que "era de rigor a existência de prova inequívoca de que, no período indicado na petição inicial, 

fora o réu favorecido de alguma forma ou mesmo qualquer outro ocupante de cargo público no 

sentido de ilícito locupletamento." (Caso 358, p. 29), razão pela qual estava absolvendo o réu. 
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Fenômeno parecido ocorreu no Caso 373, no entanto, na categoria das contas 

públicas. Tratou-se de autorização pelo Prefeito de Tatuí de transferência de recursos que 

tinham finalidade específica – Fundo Municipal de Saúde, destinado à construção de polos de 

academia – para o pagamento de despesas ordinárias do Município – folha de servidores. Diante 

disso, entendeu-se que o artigo 25, § 2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, havia sido 

desrespeitado.  

Tal qual ocorrido em outros muitos casos, promoveu-se a desclassificação da 

conduta do artigo 10 para o artigo 11, tendo em vista a ausência de prova de dano ou prejuízo. 

O Relator, no voto vencedor, afirmou que "os recursos financeiros não saíram propriamente da 

esfera de disponibilidade do município e, quando muito, foram utilizados em benefício do 

próprio ente público (pagamento de servidores) e, ao final, retornaram à conta vinculada, para 

cumprir sua original e obrigatória destinação." (Caso 373, p. 7). No entanto, "o requerido tinha 

pleno conhecimento da conduta praticada (ou deveria ter) e assim agiu, de forma livre e 

consciente." (Caso 373, p. 6). Logo, aplicou-se o dolo genérico no sentido da voluntariedade, 

isto é, de que basta a conduta ter sido livre, independentemente do fato de o agente ter ou não 

conhecimento da ilegalidade. 

O voto divergente, vencido, entendeu que a situação não "tipifica hipótese de 

improbidade administrativa porque não tinha objetivo ilícito, dado que os vencimentos dos 

servidores tinham de ser pagos". A seguir, reproduz decisões genéricas do STJ no sentido de 

improbidade não ser sinônimo de ilegalidade, requerendo-se, ainda, o elemento subjetivo, a 

desonestidade e a má-fé. Por isso, o julgador estava absolvendo o réu.  

A exposição dos casos demonstra que os atalhos da improbidade se anulam, 

levando a caminhos opostos. Não há como uma decisão que pretenda ser coerente afirmar que 

basta o dolo genérico e, ao mesmo tempo, afirmar que a conduta deve ser desonesta. Assim, as 

premissas – teses construídas pelo STJ, aqui denominadas de atalhos – nas quais se assentam o 

tema da improbidade, especialmente aquelas destinadas a lidar com a violação aos princípios 

da Administração Pública, são frágeis e levam à decisões incoerentes.  

Embora não seja objeto central deste trabalho, na linguagem processual, entende-

se que a decisão deve ser justificada interna e externamente. A primeira, relacionada ao 

silogismo jurídico192, preocupa-se com a não contradição interna, "de forma que o discurso 

 
192 "Os problemas ligados a justificação interna têm sido amplamente discutidos sob o nome de silogismo jurídico. 

O silogismo é uma operação de caráter lógico pelo qual, uma vez estabelecida a premissa maior (de caráter 
normativo e universal) e a premissa menor (de caráter empírico e fático), a conclusão é delas extraída 
dedutivamente." (PEREIRA, 2019, p. 81). 
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empregado para justifica-las no caso concreto seja fruto de uma estruturação em que os 

elementos do discurso estejam coerentemente postos e não havendo contrastes com outros 

componentes da decisão." (PEREIRA, 2019, p. 82).  

Assim, faltaria coerência interna se uma decisão afirmasse que "a LIA visa punir o 

desonesto, não o inábil", mas, mesmo não identificando, a partir dos fatos e das provas, qualquer 

desonestidade, condenasse o agente por ato de improbidade. A pesquisa indica que este tipo de 

incoerência apareceu em pequena quantidade (exemplo, Caso 261), sendo que alguns exemplos 

foram abordados no item 5.1.6 (supra). 

Já a justificação externa, 

 
é responsável por exercer um controle argumentativo da decisão judicial, que se presta 
a fundamentar a validade das premissas normativa e fático-probatória que foram 
escolhidas para o desenvolvimento do raciocínio judicial. O seu objetivo, portanto, é 
testar a própria correção e solidez das premissas eleitas por juízes e tribunais. 
(PEREIRA, 2019, p. 84). 

 

Em relação a este tópico, ganha relevo o artigo 926, CPC/2015, segundo o qual os 

tribunais devem "uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente". O 

diagnóstico da pesquisa é de que os atalhos da improbidade não são sólidos193, uma vez que, 

dependendo da sorte do agente público, o julgador pode tomar um atalho para absolvê-lo ou 

outro para condená-lo. Há, aqui, um problema de segurança jurídica e, consequentemente de 

Rule of Law.  

Será que é possível compatibilizar estes atalhos? Entende-se que sim. O ideal, 

certamente, seria reescrever o texto legal. Contudo, algumas decisões já apontam para uma 

possibilidade de compatibilização. É sobre isto que o próximo item tratará. 

 

5.2.2.4. Nem tudo é crítica: a importância do contexto na identificação do dolo. 

 

O leitor que conseguiu chegar até aqui deve estar pensando que a fundamentação 

dos casos de improbidade administrativa é um problema insolúvel. Normas abertas, princípios 

ornamentais, confusões e descuidos da decisão, erosão de filtros e atalhos perigosos. E, ainda, 

há o capítulo das sanções a ser tratado à frente, mas cujo título não é muito animador.  

Contudo, no tocante ao dolo, a pesquisa apontou que há caminhos bem percorridos 

nas decisões. E não foi em poucas. Elas têm em comum a busca por compreender as 

 
193 Em grande parte, porque, como Fernando Neisser (2019) e Vivian Ferreira (2019) explicaram, a decisão que 

firmou o entendimento sobre dolo genérico no STJ não teve coerência interna (item 3.1.2, supra). 
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circunstâncias nas quais a conduta foi praticada, o que permite verificar se o agente, de fato, 

tinha real consciência de que estava praticando um ato contrário à lei, como explica Fernando 

Neisser 

 
O ponto de equilíbrio deve vir do agir consciente, do elemento intelectivo do dolo. 
Aqui há de residir o cerne do dolo na improbidade administrativa, o conhecimento de 
todos os elementos do tipo, bem como a consciência de que, ao agir de determinado 
modo, viola-se a norma proibitiva. 
A exigência de que o sujeito conheça as circunstâncias concretas da conduta e saiba 
que ao prosseguir com sua ação ou permanecer em omissão, comete a improbidade, 
não se confunde com o mero conhecimento das normas legais e constitucionais que 
regulam, genérica ou especificamente, as atividades da administração pública. 
A falta de representação de um aspecto da realidade, ou sua apreensão em 
discrepância com a realidade significam, ao fim e ao cabo, que o agente não detinha, 
ao momento dos fatos, o conhecimento exigido para a imputação do dolo. (NEISSER, 
2019, p. 294 – 295). 

 

Isso não significa que as decisões não tenham apelado aos atalhos da improbidade. 

Eles até poderiam ser desnecessários – sobretudo a tese do dolo genérico –, mas, uma vez 

usados, os atalhos foram preenchidos e justificados. Se é impossível adentrar na consciência do 

agente que praticou a conduta, analisa-se o contexto em que a ação se desenvolveu: 

 
das circunstâncias periféricas ao caso concreto, como o conhecimento dos fatos e das 
consequências, o grau de discernimento exigido para a função exercida e a presença 
de possíveis escusas, como a longa repetitio e a existência de pareceres embasados na 
técnica e na razão. (GARCIA; ALVES, 2017, p. 434).194 

 

Assim, embora este tipo de raciocínio não tenha sido explicitado pela decisão, a 

comprovação de que o agente tinha consciência de um dever e, não obstante isto, o ignorou sem 

qualquer justificativa plausível, exprimiu-se com mais claridade nas situações em que o agente 

é intimado ou alertado por uma autoridade competente. Conforme a Tabela 5.16 (supra) 

quantificou, a ignorância de alguma coisa – alerta ou recomendação do TCE-SP, do MPSP, do 

órgão jurídico interno – foi determinante para a condenação em pelo menos 26 casos. 

No Caso 345, por exemplo, o Prefeito de Águas de Lindóia havia assinado dois 

Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público a fim de regularizar a 

situação de cargos providos em comissão, mas que, na verdade, exigiam a realização de 

 
194 A explicação reproduzida de Emerson Garcia foi encontrada em apenas um caso, qual seja, no Caso 84, no qual 

a contratação direta de artista, não obstante, aparentasse a legalidade, mostrou-se fraudulenta. Para chegar à 
conclusão, o acórdão analisou os documentos dos autos com atenção. Concluiu que todos os procedimentos 
administrativos foram iniciados pelo Prefeito já com o nome e o valor ofertado pela empresa que alegava 
exclusividade e que foi escolhida. Ademais, a simplicidade dos pareceres jurídicos e das cartas de exclusividade 
– com "referência expressa aos dias e aos eventos a serem contratados pelo Município" – indicavam ajuste prévio 
entre os réus e, portanto, o dolo na conduta. 
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concurso público. Um dos compromissos assumidos pelo gestor era a exoneração, até 

determinada data, dos ocupantes dos cargos. O Prefeito, portanto, "mesmo após ter sido alertado 

pelas autoridades competentes, que se empenharam em solucionar a questão em diversas 

reuniões e prestação de esclarecimentos" (Caso 345, p. 5), deixou de regularizar a situação, 

razão pela qual sua omissão constituiu ato de improbidade. 

Em outra oportunidade versando sobre o mesmo tema (Caso 457), o Prefeito 

dissimulou o cumprimento de TAC, exonerando os servidores comissionados e recontratando-

os nas mesmas funções anteriores. Ou seja, prosseguiu na ilegalidade conhecida. 

No mesmo sentido de comprovação da consciência da ilegalidade pelo agente 

público, houve casos em que ele ignorou o parecer contrário – que informava acerca da 

ilegalidade – da Procuradoria do Município ou de outra autoridade competente (Casos 40, 364, 

383). Porém, merece destaque o descumprimento ao alerta ou recomendação do TCE-SP, que 

serviu em 14 oportunidades para comprovar o conhecimento da ilegalidade pelo réu195. 

No Caso 304, o objeto de discussão foi a não aplicação do percentual mínimo em 

educação (artigo 212, CRF88) pelo Prefeito de Bertioga. A alegação deste era de que teria se 

equivocado ao contabilizar determinado gasto – subvenção de Termo de Parceria com 

Associação – como sendo de educação. Ocorre que, conforme a decisão apontou, essa 

justificativa já havia sido apreciada – e desconsiderada – pelo TCE-SP em prestações de contas 

de anos anteriores: 

 
De acordo com os elemento de informação apresentados a este Tribunal "ad quem", a 
conduta ilegal adotada pelo ex-Prefeito e objeto de análise neste processo já havia 
se repetido em outros exercícios financeiros, isto é, ao longo do ano de 2009 
(primeiro ano do mandato – 20,36% - e-fls. 95/143), 2010 (segundo ano do mandato 
– 22,97% - e-fls. 146/159) e 2011 (terceiro ano do mandato – 23,03% - e-fls. 162/173), 
Não se mostra crível que, mesmo depois de advertido pelo Tribunal de Contas, em 
três exercícios financeiros consecutivos, a respeito das irregularidades apresentadas 
na forma de cômputo do percentual mínimo de despesas com a manutenção e 
desenvolvimento do ensino, que o ex-Alcaide tenha agido de "boa-fé". Como cediço, 
a boa-fé, em seu viés subjetivo, pressupõe o não conhecimento do vício inerente 
ao ato por parte do sujeito, condição esta que não se vislumbra na hipótese em 
testilha. (Caso 304, p. 17 – 18, grifo nosso). 

 

 
195 Esta, aliás, é importante função dos Tribunais de Contas. Particularmente quanto ao registro de pessoal pelo 

TCU, André Rosilho defende que o fato de o órgão não poder determinar que a Administração pratique 
determinado ato, sob pena de transformá-la "em simples executora material de suas recomendações" (2019, p. 
224), em nada diminui sua importância. Em suas palavras: "Isso não significa que o papel do TCU nessa temática, 
pelo simples fato de não ser competente para obrigar a Administração a adotar certas condutas, seja diminuto, 
menor, irrelevante. Ao contrário. O Tribunal, quando avalia atos de pessoal e se nega a registrá-los por conta da 
identificação de ilicitudes, desempenha papel fundamental, pois, além de invalidá-los, joga luz sobre problemas 
que provavelmente doutra maneira não seriam identificados, viabilizando, assim, que outras instituições de 
controle possam entrar em ação (Ministério Público e Judiciário, por exemplo)." (ROSILHO, 2019, p. 225). 
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Observa-se que a maneira como a decisão concluiu pela existência do elemento 

subjetivo da conduta passou bem longe de uma presunção de que o Prefeito deveria ter 

conhecimento – ou, evidente que tinha conhecimento – da ilegalidade196. O mesmo se deu nos 

Casos 223 e 414, nos quais o Prefeito teria sido alertado em pelo menos 8 oportunidades sobre 

o descumprimento do disposto nas leis orçamentárias. Como explicou uma das decisões 

 
Tais alertas são endereçados aos prefeitos e emitidos automaticamente pelo 
sistema eletrônico de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, que se chama 
AUDESP – Auditoria Eletrônica dos Órgãos Públicos, a partir de dados de 
contabilidade fornecidos pelo próprio Município (empenhos, fornecedores, datas, 
discriminação de despesas e balancetes), quando ocorrem desvios de parâmetros pelo 
desatendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, provocando iliquidez nas contas 
públicas. (Caso 414, p. 8, grifo nosso). 

 

É claro que não há presunção absoluta de que o agente público sabia da ilegalidade 

tão somente porque houve alerta ou recomendação da autoridade controladora197. No Caso 495, 

a sentença havia condenado o Prefeito justamente porque o "réu desconsiderou inúmeras 

recomendações anteriores do TCE e posicionando-se em nítida afronta jurisprudência [sic] 

pacífica da Corte Contábil do Estado de São Paulo adotou posicionamento diverso do prescrito 

em lei" (Caso 495, p. 5). Tratava-se de repasses de duodécimos ao Legislativo em percentual 

superior ao estabelecido no art. 29-A, CRF88. 

O acórdão, reformando a decisão de primeiro grau, afirmou que isto, por si só, não 

configura ato de improbidade, sobretudo porque o próprio MP, na inicial, teria reconhecido que 

"a diferença existente encontra-se na interpretação equivocada dada pela municipalidade de 

Caraguatatuba que incluiu valores de dívida ativa, multas e juros de tributos não realizados no 

exercício anterior" (Caso 495, p. 5). A decisão acrescentou a seguinte ressalva acerca da 

 
196 É importante destacar que esta decisão merece elogio não apenas pela maneira como justificou o dolo, mas por 

ter usado doutrina específica acerca do direito constitucional à educação, e fundamentado com o uso de 
precedentes específicos ao caso. 

197 Fernando Neisser faz a ressalva: "Ainda que pesquisas posteriores tenham apurado que mesmo as memórias 
flash ostentam algum grau de imprecisão, é indiscutível que, por regra, pode-se extrair a conclusão de que quando 
se pretender que um determinado conhecimento seja guardado com maior acuidade, é necessário singularizá-lo. 
Do ponto de vista prático, isso significa que conhecimentos cuja relevância pode não ser grande à primeira vista, 
devem ser objeto de um tratamento especial da parte de quem os transmite. Ofícios encaminhados por órgãos de 
controle, interno ou externo, tais como os Tribunais de Contas, Ministério Público ou corregedorias, devem ser 
entregues em mãos ao destinatário. Preferencialmente, se aquela informação se trata de conhecimento específico 
cuja apreensão poderá levar ao reconhecimento de dolo em conduta futura, há que se redobrar o cuidado, 
chamando o sujeito para recebê-lo no próprio órgão do qual emanado e indicando, de forma clara, tal condição 
no documento. Exigir resposta posterior do sujeito – que não se confunde com o mero recibo –, confirmando o 
recebimento e a compreensão dos conteúdos expostos, também reforça a possibilidade de se poder assumir, em 
tempo futuro, que aquele conhecimento permanecia com o agente." (NEISSER, 2019, p. 260 – 261). 
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conduta ter se repetido em exercícios fiscais anteriores sem que isso implicasse conhecimento 

da ilegalidade pelo agente público: 

 
Veja-se que a circunstância de que comportamento idêntico do alcaide haver sido 
reprovado em outro exercício pelo Tribunal de Contas (fato objeto de outra Ação 
Civil Pública julgada por esta Câmara, abaixo referida) não configura só por si o 
elemento subjetivo necessário ao reconhecimento do tipo, por isso que a questão 
achava-se "sub judice", e no exercício de 2010, em que praticados os fatos objetos 
desta ação, aquela anterior demanda sequer havia sido proposta. (Caso 495, p. 6, 
grifo nosso). 

 

Outro exemplo foi o Caso 417, no qual o Prefeito não teria cumprido recomendação 

do MP acerca da contratação de serviços específicos que poderiam ser praticados por servidores 

efetivos. Ao verificar que não havia ilegalidade na conduta do gestor, a decisão concluiu que 

"discordar de tais recomendações não qualifica, por si só, ato de improbidade administrativa, 

embora não raro o Ministério Público entenda que sim" (Caso 417, p. 9). 

Outras decisões, como no Caso 313, não somente entenderam que o Prefeito não 

teve ciência da contratação fraudulenta – vínculo de parentesco dos sócios das empresas 

participantes –, mas também que "não se pode exigir do prefeito municipal conhecimentos 

técnicos relacionados à área de engenharia civil, salientando que José Otávio qualifica-se como 

agricultor." (Caso 313, p. 4). Em outras palavras, não se aplicou a presunção de conhecimento 

do Prefeito – inclusive de conhecimentos específicos, alheios à função – em virtude da posição 

hierárquica que ocupa na Administração, tomando em consideração a formação humilde do réu. 

A busca da compreensão das circunstâncias do caso, a fim de saber se o agente 

público tinha real consciência da ilegalidade, se deu também quando se procurou entender a 

finalidade ou o objetivo da conduta do agente. Contudo, não se trata de presunções de finalidade 

ou objetivo, como, por exemplo, entender que a dispensa de licitação permite, automaticamente, 

concluir que o gestor quis dirigir a licitação e beneficiar terceiros. 

Buscar a finalidade da conduta é relevante na medida em que isto pode esclarecer 

se houve ou não desonestidade. Como indica Vivian Ferreira: 

 
Isso se deve ao fato de que os atos de improbidade administrativa não são um tipo 
específico de atos, que são intrinsecamente reprováveis e sempre merecem punição, 
independentemente da finalidade que o agente tem em vista quando o pratica. Um ato 
de improbidade pode ser o ato de assinar um contrato, de publicar um edital ou de 
veicular uma propaganda institucional da prefeitura, desde que seja realizado por uma 
razão que se revela inadequada para justificá-lo. Apenas a avaliação do sentido que 
rege uma ação, portanto, é que permite classificar se o agente público praticou ou não 
um ato de improbidade administrativa. (FERREIRA, 2019, p. 19). 
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Não se ignora a crítica quanto à aproximação do dolo à má-fé ou desonestidade, 

pois a intenção (a consciência) não se confunde com o agir com maldade (NEISSER, 2019, p. 

273). "Aparta-se o dolo da má-fé: o primeiro indica a vontade deliberada na prática do ato; a 

segunda, os objetivos almejados pelo agente" (GARCIA; ALVES, 2017, p. 435), razão pela 

qual é possível que um exista sem o outro, incluindo atos legais com finalidades escusas.  

No entanto, não se pode negar que um ato ilegal conscientemente praticado deve 

ter um tratamento diferente de um ato ilegal conscientemente praticado e com uma finalidade 

proibida, seja para beneficiar o próprio agente, seja para beneficiar ou prejudicar um terceiro. 

Conforme a pesquisa apontou, esse tipo de diferenciação deve ser prestigiada, considerando a 

quantidade de casos encontrados com tal característica. 

É o que a pesquisa denominou de desonestidades ou desvios de finalidade. Foram 

aquelas condutas nas quais o agente público procurou dar uma aparência de legalidade ao ato – 

"ludibriar a lei" – a fim de dissimular um benefício para si ou para terceiro, em claro desvio de 

finalidade. Em outros casos, o réu teria "falseado a realidade" apresentando um documento 

falso, por exemplo.  

Nesses casos, que constituíram pelo menos 93 casos conforme a Tabela 5.16 

(supra), para se chegar à conclusão, a decisão era forçada a fazer um esforço maior na 

compreensão do contexto no qual o ato foi praticado. Isto, é claro, dependia da qualidade das 

provas produzidas no processo.   

Assim foi, por exemplo, a conclusão no Caso 192, que tratou da contratação de 

servidores temporários para o cargo de professor de educação básica, cujo processo seletivo 

simplificado foi fraudado, pois as notas dos candidatos foram alteradas a partir de uma 

manipulação dos cartões com as respostas. No caso, a decisão reproduziu os depoimentos de 

testemunhas que atestaram o fato. 

Igualmente, houve número razoável de casos em que o agente público se utilizou 

de atestados médicos falsos para justificar ausência do serviço e, consequentemente, não ter 

seus vencimentos reduzidos (Casos 140, 148, 281, 324). Em tal situação não apenas o 

conhecimento da ilegalidade foi comprovado, mas também a desonestidade do comportamento. 

O Caso 406 tratou de interessante situação na qual um Oficial de Justiça lançou 

várias certidões falsas a fim de justificar a ausência da prática de atos de ofício. A decisão de 

segundo grau reproduziu boa parte da atenta sentença198, que, após passar pela análise de cada 

uma das certidões emitidas pelo réu, resumiu: 

 
198 É interessante notar que a sentença se estruturou em cinco momentos, partindo da doutrina de Emerson Garcia 

e Rogério Pacheco Alves (2017, p. 445 – 450). 
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Essas certidões juntadas pelo Ministério Público revestem-se de gravidade porque 
extrapolam a desídia, a negligência: revelam um agir temerário, de quem optou por – 
repito – turbinar o mapa mensal de mandados, sem ter como ir a todos os locais. 
Ubiquidade não é pra qualquer um! 
Verifica-se, então, que o réu descreve a rua, mas não encontra números que colegas 
seus já acharam! Ou certifica que compareceu a uma clínica, quando sua presença não 
consta da ata de visitas. E, pior: chega ao cúmulo de não mais encontrar o local onde 
já esteve por quatro vezes. (Caso 406, p. 20). 

 

Na categoria de contratação de bens e serviços, o Caso 39, por exemplo, tratou de 

licitação na modalidade carta convite para a contratação de serviços que consistiam em aulas 

de computação em escolas públicas. Três empresas foram convidadas, mas duas delas já tinham 

encerrado suas atividades antes da licitação. Embora não seja possível descrever todos os fatos 

e provas que ensejaram a ação, a seguinte passagem permite ilustrar o motivo pelo qual o dolo 

– a desonestidade – foi identificado: 

 
Demais disso, inúmeras outras circunstâncias indicam o desvirtuamento do processo 
e o seu indevido direcionamento. 
Deveras, quem firmou o recibo de entrega do convite endereçado à empresa ASSIGN 
foi o corréu FÁBIO NASCIMENTO PACHECO (fl. 53), o qual laborava como 
professor de informática da requerida TEREZA ROTTA MIZUNO – ME, vencedora 
do certame (fls. 959/964). 
Por seu turno, o recibo de entrega do convite enviado à empresa INFO MEGA -ME, 
foi subscrito pelo requerido RAFAEL ROTTA DIAS (fl. 55) que também prestava 
serviços junto à empresa vencedora da licitação e é filho de sua representante legal, a 
correquerida CLARISSE APARECIDA ROTTA DIAS.  
Como bem se vê, a fraude no processo licitatório foi grosseiramente concatenada. O 
direcionamento da licitação é fato inegável, cuja comprovação foi satisfatoriamente 
realizada. (Caso 39, p. 13 – 14).    

 

Esta aparência de legalidade também foi constatada no Caso 93, o qual versou sobre 

diversas contratações, por dispensa de licitação, para fornecimento de peças e serviços para 

manutenção de veículos do Município de Miracatu. Foram apenas duas empresas vencedoras, 

ambas pertencentes a membros da mesma família. Além da ausência de justificativas para as 

referidas contratações, da análise das provas se concluiu: "apurou-se no inquérito civil que 

outras empresas haviam sido contatadas apenas para dar aparências de regularidade formal, 

pois ou eram de parentes dos proprietários daquelas que foram efetivamente contratadas ou não 

tinham condições de oferecer aqueles serviços." (Caso 93, p. 4). 

Em consonância ao que foi colocado no item 5.2.1.2 (supra), que tratou dos 

princípios, observou-se que estes casos mais atentos se preocuparam em saber se havia um 

desvio de finalidade no ato administrativo, de modo que ele visasse beneficiar o próprio agente 

ou algum terceiro propositalmente. Ou, ainda, prejudicar um terceiro. Isto reforça a tese de que 
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esse instituto antigo merece um estudo mais cuidadoso na improbidade administrativa, pois ele 

talvez seja central para melhor compreender e aplicar a LIA199. Ele consta como um inciso, 

mas, talvez, devesse constituir o caput ou, eventualmente, o próprio conceito de improbidade. 

Evidentemente, o cuidado na análise do contexto não ocorreu apenas nos casos de 

condenação. Houve, ainda que em número inferior (17 casos, conforme Tabela 5.17, supra), 

absolvições em função de uma análise cuidadosa da decisão quanto ao comportamento do 

agente público, que teria sido diligente e cuidadoso.  

O Caso 71 tratou de curiosa hipótese na qual o Ministério Público ingressou com 

ação de improbidade administrativa contra o Prefeito, pois este, ao invés de propor ação de 

improbidade ou, ao menos, abrir inquérito para investigar suposta fraude em licitação realizada 

pelo Prefeito da gestão anterior, encaminhou os documentos ao Parquet, o que significaria que 

o Prefeito deixara de praticar ato de ofício. O acórdão, mantendo a sentença de improcedência, 

entendeu que não houve ato de improbidade e que o comportamento do Prefeito em não praticar 

ato que lhe cabia – até porque a entidade lesada é legitimada ativa para propor ações de 

improbidade – foi diligente, tendo atuado em consonância aos princípios da impessoalidade e 

da eficiência. Para chegar a esta conclusão, considerou as razões apresentadas pelo gestor: 

 
Muito pelo contrário, a atitude do requerido foi absolutamente proba e diligente, 
na medida em que garantiu a investigação e persecução civil por entidade isenta, 
sem inimizades com o investigado que pudessem eventualmente servir como defesa 
indireta a ele, no mínimo permitindo tentativa de retirar o foco da acusação. Ademais, 
garantiu a eficiência da investigação e de eventual ação civil ao entregá-la a órgão 
com recursos suficientes para a sua devida interposição. (f. 4). 
(...) 
Daí inclusive afirmar-se que a atitude do apelado foi a mais recomendável, 
inclusive para fins de evitar eventuais violações ao princípio da impessoalidade, isto 
é, para garantir que a investigação e ação civil fossem imunes ao subjetivismo e 
às pretensões e anseios pessoais do autor (Caso 71, p. 3 e 4, grifo nosso).   

 

Da mesma maneira, a diligência do gestor foi reconhecida em caso envolvendo 

desapropriação na qual, em um primeiro momento, não tendo sido localizado o proprietário do 

imóvel, decidiu-se por indenizar seu possuidor – valor, que segundo a decisão, seria 60% abaixo 

do valor de mercado. Porém, diante da ação de usucapião do possuidor ter sido, posteriormente 

à desapropriação, julgada improcedente, o Município, já com outro Prefeito, decidiu ingressar 

com ação de improbidade contra o Prefeito que editou o Decreto de desapropriação.  

 
199 Como coloca Marçal Justen Filho acerca da vinculação entre finalidade do ato administrativo e "interesse 

público" abstrato, "talvez esse seja o problema mais crucial do direito administrativo: transformar postulados 
abstratos e indeterminados (interesse público, Bem Comum) em conceitos operacionais e práticos, que permitam 
controlar o exercício do poder estatal." (JUSTEN FILHO, 2010, p. 341). 
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Mantendo a sentença de improcedência, o acórdão entendeu que "demonstrou-se 

de maneira satisfatória terem sido efetuadas as diligências necessárias e esperadas para o fim 

de determinar o proprietário do imóvel" (Caso 46, p. 6) e que o Prefeito "cumpriu a contento 

todas as precauções que poderiam ser exigidas para a identificação da pessoa a ser indenizada 

pela expropriação do terreno, e entabulou acordo em valor razoável ante a avaliação do imóvel." 

(Caso 46, p. 6). 

Localizar a finalidade da conduta – e se existia uma finalidade escusa – a partir das 

circunstâncias do caso é relevante não apenas para permitir aplicação mais coerente da Lei de 

Improbidade Administrativa com as premissas construídas ao longo do tempo, mas também por 

pelo menos dois motivos. O primeiro, que será abordado no item seguinte, é estabelecer uma 

diferença de tratamento na dosimetria das sanções, pois parece a esta pesquisa que atos com 

finalidades escusas contém uma agravante. O segundo, que será abordado ao final do trabalho, 

no item 5.3 (infra), é interpretar a LIA a partir dos novos dispositivos da LINDB, que 

ressaltaram a importância do contexto. Isso, na leitura desta pesquisa, permitiria a aplicação da 

LIA de modo mais aproximado com o significado de improbidade. 

 

5.2.3. O momento esquecido da decisão: a dosimetria das sanções 

 

Se os acórdãos analisados, ainda que minimamente, se dedicam – ou procuram 

demonstrar que se dedicaram – à existência dos requisitos para o enquadramento de uma 

conduta na Lei de Improbidade Administrativa, o mesmo não pode ser dito em relação ao 

momento de estabelecer as sanções ao agente ímprobo. À dosimetria, como se mostrará, é 

reservado um pequeno espaço no voto, sendo que na maior parte dos casos simplesmente não 

existe qualquer fundamentação quanto ao motivo para aplicar as sanções.  

O fenômeno não é particular da LIA. Como alguns autores do Direito Penal já 

destacaram, "a sanção tem assumido a forma de uma mera consequência da decisão sobre a 

imputação. Trata-se de uma mera consequência sem material para refletir e discutir o caso 

concreto, o que, muitas vezes, pode esvaziar o processo decisório, reduzindo-o a um cálculo 

aritmético" (MACHADO, 2016, p. 190, grifo original). A leitura dos acórdãos transmitiu 

exatamente esta impressão: a sanção é tratada como mera consequência, sem que o julgador 

faça reflexões mais profundas.  

Porém, em situação ainda pior que a do Direito Penal, as sanções previstas na LIA 

sequer podem ser reduzidas a cálculo aritmético – o que, ao menos, poderia conferir lógica ao 

processo de aplicação. Como destacado no segundo capítulo deste trabalho, a LIA se diferencia 
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de outras leis sancionatórias – leis penais, Lei de Trânsito, Estatuto dos Servidores Públicos, 

para citar algumas – na medida em que para cada tipo específico não está prevista a sanção 

correspondente200. Ainda que cada um dos quatro incisos do artigo 12 se refira a um dos grandes 

tipos de improbidade – dentro dos quais há diversas condutas diferentes – o fato de as sanções 

previstas serem as mesmas em todos – embora com intensidades diferentes – é um fator que 

dificulta ao aplicador saber em quais situações e por que uma sanção deve ser aplicada. 

Daí porque tanto a doutrina quanto a jurisprudência fixaram-se no ideal de 

proporcionalidade como vetor principal para a aplicação das sanções201, o que já foi 

questionado anteriormente no plano teórico (item 3.2.3, supra) e que foi confirmado no 

diagnóstico desta pesquisa e será aprofundado adiante.  

De qualquer modo, é importante ter em mente que a responsabilidade pelo déficit 

argumentativo no momento de aplicar a sanção não deve ser atribuída apenas aos julgadores, 

uma vez que a Lei, diante da maneira como está redigida, em nada contribui para a 

previsibilidade. Ademais, é comum que uma decisão mais atenta dependa de fatores alheios ao 

julgador, como, por exemplo, as argumentações das partes e, especialmente, da defesa do 

agente público, que deverá trazer elementos que possam ser considerados tanto no momento do 

juízo da improbidade – ou se há ou não há – quanto no momento da dosimetria. 

Antes de adentrar no diagnóstico propriamente dito do momento da decisão que faz 

a dosimetria das sanções, é importante destacar os resultados quantitativos. A tabela abaixo traz 

quais foram as sanções que mais vezes foram aplicadas nos casos em que a improbidade foi 

reconhecida.  

 

 
200 É verdade que outras leis do direito administrativo sancionador, como as Leis nº 12.529/2011 (Lei da 

Concorrência ou do CADE) e a nº 13.506/2017 (Lei do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários), 
também têm esta característica. Porém, em ambos os casos o processo administrativo sancionador é conduzido 
apenas por uma entidade. Ou seja, a aplicação de sanções nestes casos se faz de modo concentrado. 
Diferentemente, a LIA é aplicada de maneira pulverizada, por cada juiz, em diferentes territórios, esferas e 
instâncias. Por fim, a relação entre regulado e regulador é diferente entre estas leis e a LIA. 

201 O autor mais citado no momento de fazer a dosimetria das sanções nos acórdãos analisados foi Francisco 
Octavio de Almeida Prado, com o seguinte trecho: "Toda disciplina punitiva subordina-se ao princípio da 
proporcionalidade em sentido amplo, que contém a razoabilidade e que impõe equivalência entre agressão e 
repressão, que restaria definitivamente comprometida com a obrigatoriedade de imposição da totalidade de uma 
extensa relação de penalidades a fatos substancialmente diferentes no que concerne ao comprometimento dos 
bens tutelados pelo Direito. O princípio da proporcionalidade (razoabilidade), a exigibilidade ou necessidade 
(seleção do meio menos oneroso) e a proporcionalidade em sentido restrito (meio proporcionado ao fim), impõe-
se como diretriz para a dosagem das penalidades e seleção daquelas que se apresentem compatíveis com a efetiva 
gravidade das infrações. Assim, o Judiciário, atento aos ditames desse princípio, deverá considerar cada caso 
concreto em face dele, podendo perfeitamente deixar de aplicar uma ou mais sanções dentre as previstas no art. 
12 da Lei 8.429, de 1.992" (PRADO, 2001, p. 153). 
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Tabela 5.18 – Quantas vezes cada sanção é aplicada no acórdão?202 
 

Quantas vezes cada sanção é aplicada no acórdão? 
Sanção em espécie Foi aplicada? Quantidade de acórdãos 

Perda dos bens Sim 0 
Não 230 

Ressarcimento Sim 33 
Não 197 

Perda da função Sim 75 
Não 155 

Suspensão dos direitos políticos Sim 162 
Não 68 

Proibição de contratar e receber 
benefícios 

Sim 156 
Não 74 

Multa civil Sim 198 
Não 32 

Outras sanções ou efeitos da decisão? Sim 35 
Não 196 

Não diz 15 
Fonte: elaboração própria. 

 

Como era de se esperar, a sanção que mais vezes foi aplicada foi a multa civil, em 

198 oportunidades. No entanto, percebe-se que as sanções de suspensão dos direitos políticos, 

com 162 ocorrências, e a proibição de contratar e receber benefícios fiscais e creditícios, com 

156 ocorrências, não ficaram muito atrás. O ressarcimento não foi aplicado muitas vezes 

considerando a quantidade de desclassificações de conduta do artigo 10 para o artigo 11, como 

visto no item 5.2.2.1 (supra), em função de não ter sido provado o dano. 

Quanto à dosimetria de cada uma das sanções, a suspensão dos direitos foi aplicada 

em 106 vezes no patamar mínimo (3 anos), em 13 vezes no patamar intermediário (4 anos) e 

40 vezes no patamar máximo (5 anos). Em quatro casos houve outra dosimetria em função da 

mistura das sanções de cada tipo. 

Já a dosimetria da proibição de contratar, em 144 vezes aplicou-se o disposto em 

lei, isto é, 3 anos. Porém, como já se disse em relação à confusão dos acórdãos, em 11 

oportunidades houve a aplicação da dosimetria de 5 anos (art. 12, II, LIA, relativo ao dano ao 

erário). Em uma oportunidade não foi especificada a quantidade de anos. 

Já a dosimetria da multa variou do mínimo (1 vez o vencimento do agente) ao 

máximo (100 vezes o vencimento do agente).  

 
202 Conquanto a pesquisa tenha apontado 244 em que a improbidade tenha sido reconhecida no acórdão, a soma 

dos "sim" e dos "não" de cada sanção totaliza 245 pelo seguinte. No Caso 161, a sentença determinou o 
ressarcimento (pelo terceiro) e a anulação do ato administrativo. Apenas o MP recorreu requerendo a condenação 
em improbidade. O acórdão entende que não houve improbidade. Considerou-se não haver ato de improbidade. 
Porém, considerando que o terceiro não recorreu, o ressarcimento foi mantido. Daí porque há um caso a mais na 
contagem das sanções. 
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Tabela 5.19 – Qual foi a dosimetria da sanção de multa civil? 
 

Qual foi a dosimetria da sanção de multa civil? 
Dosimetria Quantidade de acórdãos 

1 vez o vencimento 14 
2 vezes o vencimento 25 
3 vezes o vencimento 18 
4 vezes o vencimento 1 
5 vezes o vencimento 31 
6 vezes o vencimento 6 
7 vezes o vencimento 0 
8 vezes o vencimento 2 
9 vezes o vencimento 0 
10 vezes o vencimento 56 
12 vezes o vencimento 3 
15 vezes o vencimento 3 
20 vezes o vencimento 8 
30 vezes o vencimento 4 
35 vezes o vencimento 1 
50 vezes o vencimento 7 
100 vezes o vencimento 3 

Outro 14 
Não especifica 2 

Fonte: elaboração própria. 
 

Notoriamente os valores predominantes foram de até 10 vezes o vencimento do 

agente público, com destaque para o valor de 10 vezes, aplicada em 56 oportunidades. É 

interessante a predileção do Judiciário com os números "redondos" ou os múltiplos de 5. Para 

aqueles que lidam um pouco com ações de responsabilidade civil, sabe-se que o dano moral, 

sobretudo nas ações de competência de juizado especial, provenientes de problemas com 

bancos, empresas de telefonia ou empresas aéreas, é geralmente arbitrado em múltiplos de 5 (5 

mil, 10 mil, 15 mil e assim por diante), sendo o valor de 10 mil reais quase um "número 

mágico", aplicável à maioria dos casos. Com a improbidade não parece ser diferente, o que já 

indica que há um problema na dosimetria das sanções. 

 

5.2.3.1. A justificação das sanções aplicadas é rara 

 

Dos 244 casos em que a improbidade foi reconhecida e, portanto, nos quais houve 

a aplicação de sanções, em pelo menos 119 entendeu-se não haver qualquer esforço na 

justificação das sanções. Isto significa que, após identificar a conduta, a ilegalidade, o dolo etc. 

a decisão simplesmente aplicava as sanções que entendia cabíveis sem qualquer tipo de 

justificação dos motivos para ter escolhido determinada sanção, e não outra, bem como a 
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quantidade ou valor escolhido. Nestas decisões, apenas se afirmava que as sanções aplicadas 

respeitavam a razoabilidade e a proporcionalidade. 

Apenas como exemplo, no Caso 361, o Tribunal deu provimento à apelação do MP 

contra sentença absolutória em caso que envolvia o uso de aparelho celular por Vereador para 

finalidades particulares e eleitorais. Após reconhecer o dolo da conduta, a decisão limitou-se a 

dizer no momento de fixar a dosimetria das sanções: 

 
Enfim, respeitado o convencimento em sentido contrário, reforma-se a sentença (fls 
140/148) para julgar procedente a presente ação civil pública e reconhecer a prática 
pelo réu de ato de improbidade administrativa, com fundamento no disposto no artigo 
11, caput e § 1º, da Lei Federal nº 8.429/92, e, em consequência, atentando-se para 
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, condená-lo às penalidades 
estabelecidas no artigo 12, inciso III, do mesmo diploma legal, a saber: (i) suspensão 
dos direitos políticos pelo prazo de três (3) anos; e (ii) pagamento de multa civil de 
duas (2) vezes o valor da última remuneração percebida. (Caso 361, p. 15, grifo 
nosso). 

 

Em verdade, o momento de fixar as sanções coincidiu com o dispositivo da decisão. 

Não houve aprofundamento para explicar a "proporcionalidade e razoabilidade". Apenas se diz 

que a dosimetria foi proporcional e razoável, como se isto fosse suficiente.  

Nos outros 125 casos, não necessariamente a pesquisa entendeu que houve 

justificação, mas, ao menos, visualizou-se algo que fugisse da ausência completa. Por exemplo, 

quando a decisão afastou a sanção de ressarcimento – não exatamente uma sanção – por 

entender que não houve dano ao erário. Isto ocorreu sobretudo nos casos de desclassificação da 

conduta do artigo 10 para o artigo 11.  

No Caso 337, no qual a sentença havia condenado a Prefeita ao pagamento de multa 

civil de 6 vezes o valor de seus vencimentos e absolvido a empresa contratada, apenas o 

Ministério Público apelou, requerendo a aplicação das demais sanções e a condenação da 

empresa. O apelo foi provido em parte apenas para aumentar as sanções. A "fundamentação" 

foi a seguinte: 

 
Destarte, não havendo qualquer ressarcimento a ser agora determinado, já que 
anotado o recebimento da mercadoria, bem como a entrega dos produtos alimentícios 
contratado [sic], cumpre, então, em observância "a extensão do dano" (art. 12, par. 
único, da Lei nº 8.429/92), cominar a pena administrativa de suspensão dos direitos 
políticos por 3 (três) anos à corré Adriana; manter a multa civil de 6 (seis) vezes o 
valor da remuneração da ex-Prefeita; e proibição de contratar com o poder pública 
[sic] pelo prazo de 3 (três) anos). (Caso 337, p. 6, grifo nosso). 

 

Verifica-se que a decisão padece de dois problemas. Primeiro, ela é incoerente, na 

medida em que entende não haver dano – daí porque afastou o ressarcimento –, mas utiliza o 
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critério de "extensão do dano" para arbitrar as sanções. Segundo, mais grave, não houve 

qualquer justificação para a escolha das sanções, sobretudo porque a decisão estava majorando 

o que havia sido fixado em sentença. 

Outros exemplos podem ilustrar por que não se considera que houve uma real 

justificação da sentença. No Caso 287, que versou sobre o deslocamento funcional de servidora 

para ocupar cargo no gabinete do Prefeito – a servidora era cônjuge do chefe do Executivo – a 

sentença condenou o casal pelo artigo 10, aplicando o ressarcimento, perda de eventual função 

pública, suspensão dos direitos políticos por 5 anos, multa equivalente a 2 vezes o dano e 

proibição de contratar em 5 anos. Após desclassificar a conduta para o artigo 11, o acórdão 

afasta o ressarcimento e readéqua as sanções de suspensão dos direitos políticos e proibição de 

contratar conforme o disposto no inciso III, do artigo 12. Porém, afasta a sanção de perda da 

função sob o seguinte "fundamento": 

 
A perda da função pública é pena de gravidade muito superior ao ato praticado, e não 
se mostra razoável para este feito. Assim, fica afastado o decreto de perda da função 
pública para ambos os corréus, pois, a rigor, não houve desvio de verbas públicas, 
enriquecimento sem causa ou dano ao erário. (Caso 287, p. 14, grifo nosso). 

 

Justificou-se a não aplicação pois não houve desvio de verbas e enriquecimento. 

Ocorre que isto não aconteceria nas condutas do artigo 11 de violação de princípios. Caso isto 

ocorresse, a conduta seria tipificada pelo artigo 9º. Já o dano ao erário não deveria ser parâmetro 

para fixar a sanção, considerando que ele é dispensável para que seja reconhecida a 

improbidade. Ainda, não fica claro por que a sanção de perda de função pública não seria 

razoável. 

Expressões comuns no momento de aplicar as sanções foram: "a irregularidade 

praticada não foi de grande monta e não resultou maiores prejuízos à Administração Pública" 

(Caso 387, p. 13); "são compatíveis com a gravidade da infração e com os limites legais, de 

modo que ficam mantidas" (Caso 2, 217); "tendo a sanção sido aplicada aos apelantes no 

mínimo legal, não há falar em sua alteração, devendo ser mantida" (Casos 84, 439, p. 6); 

"havendo de se afastar as demais sanções, mais rigorosas, reservadas a condutas de maior 

potencial ofensivo, as quais aqui não se justificam, considerando o grau de reprovação social 

das condutas ímprobas de que se está tratando" (Casos 153, 285, 498). 

Nem a LIA, nem as decisões, indicam o que seria mais ou menos grave, grande ou 

pequena monta, maior ou menor potencial ofensivo, salvo quando se compara os quatro grandes 

tipos. Sem dúvida, estes são critérios que podem ser usados no momento da dosimetria da 
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função. Entretanto, eles devem ser preenchidos e justificados, de modo as razões sejam 

exteriorizadas e, consequentemente, controladas pelas partes. Ademais, é apenas com a 

exteriorização das razões que é a jurisprudência conseguirá construir critérios substanciais para 

a fixação das sanções.  

Não houve discussões mais profundas nas decisões quanto aos temas levantados no 

capítulo 3 da pesquisa, isto é, quanto ao alcance de cada uma das sanções. Talvez porque este 

tipo de preocupação apareça em fase posterior, como, por exemplo, nos embargos de declaração 

contra o acórdão, a fim de esclarecer qual a função perdida ou qual a abrangência territorial da 

sanção de proibição de contratar.  

O fenômeno, é importante ressaltar, não é peculiaridade desta decisão ou deste 

Tribunal de Justiça, tal qual o estudo de Ana Cristina de Melo Silveira já detectou ao fazer 

análise da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Segundo a autora, a Corte que deveria 

dar à lei federal interpretação homogênea, vem se eximindo desta tarefa, o que, certamente 

contribui para a insegurança jurídica e, principalmente, para o tratamento isonômico entre os 

casos semelhantes.  

 
Em grande parte das decisões que analisam a dosimetria da pena, não apresentam a 
justificativa, limitando-se a afirmar que a sanção é proporcional ou não, que a conduta 
foi grave ou não tão grave. No curso deste capítulo são apontadas reiteradas vezes a 
impossibilidade de indicar o critério utilizado da dosimetria da pena no acórdão, já 
que, a maior parte, cinge-se a afirmar a proporcionalidade ou desproporcionalidade. 
(SILVEIRA, 2017, p. 216).  

 

Fugindo à regra, um caso que procurou trazer discussão parecida àquelas da 

doutrina foi o Caso 438, no qual o TJSP reverteu decisão absolutória por entender que ocorreu 

"terceirização" indevida de atividade que poderia ser executada pelo corpo de servidores 

efetivos do Município. Além do Prefeito e de servidores, as empresas e seus respectivos sócios 

foram réus. No momento de fazer a dosimetria das sanções a decisão entendeu, particularmente 

quanto à suspensão de direitos políticos e à proibição de contratar que: 

 
Igualmente, deixa-se de aplicar a pena de suspensão de direitos políticos com relação 
aos corréus MR SOUZA e IDAP, e de 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 com relação 
ao ex-Alcaide e à ex-servidora Yvone, tendo em vista que as referidas ferramentas 
sancionatórias se dedicam, respectivamente, a coibir os atos ímprobos praticados 
por agente político (o que não é o caso da MR SOUZA e do IDAP) no exercício de 
mandato eletivo; e por agentes prestadores de serviço público em razão de 
contrato firmado com a Administração, mostrando-se, assim, incompatíveis seja 
pela natureza das funções exercidas pelos referidos corréus JOSÉ ROBERTO e 
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YVONE, ou pela espécie de conduta a eles imputada. (Caso 438, p. 34 – 35, grifo 
nosso).  

 

Neste caso (argumentação semelhante ocorreu nos Casos 304, 348), entendeu-se 

que as sanções não eram pertinentes à função exercida pelos réus, isto é, a empresa não poderia 

ter direitos políticos suspensos e os agentes não poderiam ser proibidos de contratar, já que não 

eram contratantes com a Administração.  

Justificação mais explícita, inclusive porque a divergência só se deu em relação à 

dosimetria da sanção e não quanto ao juízo de improbidade, ocorreu no Caso 344, cujo objeto 

foi o recebimento integral dos vencimentos pelo agente público comissionado, com o 

conhecimento e anuência do superior imediato, mesmo o servidor tendo se ausentado do país e 

do serviço por 10 dias. Dando parcial provimento à apelação dos réus, o acórdão, após voto 

divergente que prevaleceu no ponto, afastou a sanção de proibição de contratar sob o seguinte 

fundamento: 

 
Entrementes, no que diz respeito à proibição de contratar ou receber benefícios 
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de dois anos, com a devida 
vênia, não me parece ser a pena, em primeiro lugar, eficaz e, em segundo plano, 
nem um pouco profilática. 
A proibição de contratar com o Poder Público e todas as derivações da sanção se 
aplicam na integralidade, com eficácia e efeito pedagógico difuso, pois atingem a 
todas as outras pessoas que se encontram ou que podem se encontrar na mesma 
situação, se sucede na hipótese de vícios de licitação, na origem e, também, no 
curso do contrato adjudicado, seja para fornecimento de materiais, seja para 
prestação de serviço, sendo evidente a eficácia da pena em relação ao réu, como 
também profilática a Administração, pois serve de aviso aos aventureiros do erário. 
(Caso 344, p. 16, grifo nosso). 

 

Diante desta premissa, o voto divergente entendeu que a sanção de proibição não 

se aplicava ao caso. Nos dois casos anteriormente citados, pode-se, eventualmente, criticar o 

acerto do entendimento, mas, ao menos, a decisão exibiu os critérios de aplicação das referidas 

sanções, justificando o motivo de não as aplicar: a ausência de eficácia ou pertinência. Eficácia, 

aliás, foi o que foi considerado nos Casos 244 e 514 para aplicar a sanção de suspensão dos 

direitos políticos: exigir que o agente público refletisse no período de 3 anos, ou seja, antes de 

voltar a ocupar um cargo eletivo, sobre a reprovabilidade de seus atos. 

Infelizmente, a dosimetria das sanções é o momento esquecido da decisão de 

improbidade. Omitem-se as razões e os fundamentos. Resta saber se, a despeito disso, as 

decisões que tratam de casos similares recebem o mesmo tratamento, o que será tema do 

próximo item. 

 



 187 
 

5.2.3.2. Os parâmetros para aplicar sanções são insuficientes 

 

 Como visto no capítulo 3, poucos são os critérios previstos na LIA para que o 

julgador faça a dosimetria das sanções. Daí porque consolidou-se a ideia de que a decisão deve 

se pautar nos "princípios" da proporcionalidade e razoabilidade. O item anterior demonstrou 

que a fundamentação quanto ao momento de fixar sanções é esquecido. Mas como saber se são 

proporcionais e razoáveis? 

Uma maneira é comparar casos similares a fim de saber se receberam o mesmo 

tratamento sancionatório. É evidente que dificilmente dois casos são iguais, mas ao menos é 

possível avaliar se as situações envolvem a mesma categoria, os mesmos dispositivos legais 

violados e a mesma interpretação do julgador quanto ao dolo.  

Traz-se como exemplo a categoria de gestão de pessoal, especificamente a conduta 

de contratar servidores por tempo determinado, sem concurso público, sem necessidade 

temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, CRF88). As cinco decisões 

selecionadas usam a tese da suficiência do dolo genérico para condenar os agentes públicos – 

prefeitos – sem apontar uma finalidade específica, como, por exemplo, beneficiar alguém. 

Apenas o Caso 455 traz uma peculiaridade, qual seja, de que houve agravante na conduta, pois 

"quem sancionou a lei local que dispõe sobre a contratação temporária por excepcional interesse 

público foi o próprio apelante, então Prefeito Municipal" (p. 13 – 14). Outro ponto comum entre 

os cinco casos foi o conhecimento da ilegalidade das contratações pelo TCE-SP. Todos os casos 

são de câmaras, relatores e comarcas diferentes. A tabela abaixo traz as sanções aplicadas em 

cada caso:  

 

Tabela 5.20 – Comparação de cinco casos da categoria contratação de pessoal 
 

Comparação de cinco casos da categoria contratação de pessoal 

Número do 
caso Ressarcimento? Perda da 

função? 

Suspensão dos 
direitos 

políticos? 

Proibição de 
contratar? Multa? 

45 Não Não Sim (3 anos) Sim (3 anos) Sim (2 vezes) 

69 Não Não Sim (3 anos) Não Sim (400 
UFESPs) 

285 Não Não Não Não Sim (8 vezes) 
455 Não Não Sim (3 anos) Sim (3 anos) Sim (5 vezes) 
477 Não Não Não Não Sim (5 vezes) 

Fonte: elaboração própria. 

 

Desde logo, chama a atenção que um dos casos, o Caso 69, arbitra a multa em 

UFESPs (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo), tal qual a multa que havia sido aplicada pelo 
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TCE-SP, fugindo à base de cálculo prevista na LIA. Isso, em certa medida, reforça a aplicação 

confusa (ou descuidada) da LIA, tal qual explicado no item 5.1.6 (supra). Ainda quanto à multa, 

ainda que tenha sido aplicada em todos os casos, os valores fixados são diferentes. No mais, as 

sanções não coincidem.  

Lendo com bastante atenção todas as decisões, não se compreende qual teria sido o 

fator determinante para aplicações tão diversas. O Caso 455 foi o único que trouxe um 

fundamento diferente no tocante ao dolo, mas o fato de o Prefeito ter sancionado a lei seria 

suficiente para aplicar mais sanções? Se o fundamento é relevante, por que o Caso 45 teve 

sanções parecidas? E o número de contratações importa? A princípio, parece que não, pois os 

acórdãos – talvez esta informação estivesse na inicial ou na sentença – não se preocuparam em 

dizer. 

Por outro lado, se casos aparentemente iguais podem receber tratamento diferente, 

casos diferentes também podem ser tratados como se iguais fossem. O Casos 379 e 481 foram 

julgados pelo mesmo Desembargador, são referentes à mesma comarca e envolvem o mesmo 

Prefeito, sendo que apenas as empresas contratadas, corrés, são diferentes. Ambas trataram de 

contratação direta sem o devido procedimento de licitação. Até mesmo a ementa é similar, 

conforme se lê 

 
Contratação direta sem o devido procedimento de dispensa de licitação é medida que 
gera prejuízo à isonomia entre os agentes passíveis de contratação e inviabiliza 
controle efetivo do ato, permitindo que toda a sorte de ilegalidade seja cometida. 
Ademais, viola o princípio da legalidade, ante a inexistência de procedimento 
administrativo prévio, e o princípio da vinculação estatal à realização de suas funções. 
(Casos 379 e 481). 

 

Contudo, na interpretação desta pesquisa, os dois casos têm uma grande diferença 

entre si quanto ao elemento subjetivo. No Caso 379, embora o Ministério Público houvesse 

alegado que a escolha da empresa de comunicação tenha se dado em função do fato de que os 

"donos da rádio contratada eram esposa e sogro do Diretor da SAAE – Serviço de [sic] 

Autônomo de Água e Esgoto de Promissão", a decisão entendeu que houve dolo genérico do 

Prefeito – que havia sido advertido sobre a ilegalidade do procedimento pelo TCE-SP –, mas 

não da empresa contratada, pois "(...) não se pode presumir que os [sic] esses réus tenham 

optado por não realizar procedimento de dispensa de licitação (...)" (Caso 379, p. 8). 

Especificamente quanto à acusação de direcionamento: 

 
(...) não se vislumbra potencialidade de frustração da competitividade em razão do 
parentesco havido entre o diretor da SAAE e os donos da Rádio Cultura de Promissão. 



 189 
 

A contratação foi realizada pela administração direta, não se podendo presumir que o 
Diretor de uma autarquia municipal tivesse influência sobre as contratações da 
primeira. (Caso 379, p. 9). 

 

Assim, apenas o Prefeito foi sancionado, sendo que a sanção escolhida foi a multa 

equivalente a 5 vezes os vencimentos.  

Já no Caso 481, o próprio julgador entendeu que "o dolo específico dos réus 

também está devidamente configurado, eis que claramente houveram por bem não realizar o 

devido procedimento de dispensa de licitação, para privilegiar empresa de titularidade de 

familiares do presidente da Comissão de Licitação" (Caso 481, p. 6 – 7).  A despeito disso, a 

decisão reduziu a multa aplicada aos réus para 5 vezes o valor. Afirma, ainda, que "mantem-se 

a condenação, nos patamares fixados pela r. sentença, para os réus Taeko, Giselly e Esdra", mas 

sem dizer quais tinha sido as sanções. 

Pela leitura dos casos, o segundo parece ter sido mais grave se comparado ao 

primeiro, uma vez que a finalidade escusa – a desonestidade em beneficiar empresa 

determinada – foi comprovada. No entanto, a sanção foi a mesma nos dois casos, com a mesma 

dosimetria. 

Poucos casos fizeram remissões a outros precedentes no momento de fixar as 

sanções. Contudo, não necessariamente o fizeram com acerto. Por exemplo, o Caso 428 tratou 

de contratação de serviços de transporte escolar sem licitação. O acórdão, embora mantendo as 

sanções, reduziu a multa civil à metade do valor fixado em sentença. Fundamentou-se em dois 

acórdãos (Apelações 0001237-07.2009.8.26.0244 e 0000009-47.2005.8.26.0111) cujos temas 

nenhuma relação tinham com o caso em julgamento (o primeiro tratava de irregularidades em 

aterro sanitário e danos ambientais; o segundo tratava de contratação de servidores sem 

concurso público). Os valores das multas tampouco coincidiam. 

No Caso 325, um servidor teria acumulado ilegalmente diversos cargos em 

comissão na Câmara Municipal de Inúbia no mesmo período. Reconhecendo a prática de 

improbidade por violação aos princípios da Administração, o acórdão manteve parte das 

condenações da sentença (suspensão de direitos políticos por 3 anos, proibição de contratar por 

3 anos), mas reduziu a multa civil de 30 para 10 vezes a remuneração do servidor.  

Fundamentou a redução da multa afirmando que em casos similares o TJSP havia 

reduzido o valor desta sanção. Reproduz, então, a ementa de três casos. Ocorre que embora 

todos tratassem de acumulação indevida de cargo, todos tinham características bem diferentes 

do caso em julgamento. O primeiro acórdão citado (Apelação 0000225-55.2011.8.26.0480), 

embora tenha reduzido a multa (para 50% o valor dos danos), tipificou a conduta pelo artigo 
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10, da LIA, ou seja, entendeu que houve dano ao erário. O segundo acórdão (Apelação 

0011017-48.2009.8.26.0477), por sua vez, reduziu a multa a 3 vezes o valor da remuneração. 

O terceiro acórdão (Apelação 9155211-61.2009.8.26.0000) é o que mais se aproximaria do caso 

discutido, inclusive no tocante à redução da multa para o mesmo patamar (de 30 para 10 vezes). 

No entanto, a decisão não faz a integração e comparação entre o caso em julgamento e o caso 

citado. 

Os dois casos reforçam algumas percepções da pesquisa, sobretudo em relação à 

irrelevância dos precedentes e ao esquecimento deste momento na decisão da improbidade 

administrativa. Certamente, isto leva à reflexão quanto à suficiência dos parâmetros que LIA 

oferece ao aplicador. E, além disso, o diagnóstico leva à reflexão sobre o acerto da arquitetura 

da lei, isto é, na maneira como separou os tipos das sanções. Isto tudo, porém, será desenvolvido 

no item seguinte do trabalho. 

  

5.3. A LIA de mãos dadas com a LINDB: novos horizontes para aplicação 

 

No primeiro capítulo, foi apresentado tanto o contexto em que a Lei de Improbidade 

Administrativa nasceu, quanto o atual debate sobre o controle da Administração Pública. O 

diagnóstico do presente é de que ao mesmo tempo em que há um discurso de que quanto mais 

controle, melhor a gestão pública, verifica-se a ausência de um projeto de controle (MARQUES 

NETO; PALMA, 2017, p. 23), fato que tem provocado insegurança jurídica. Como resposta a 

este contexto, aprovou-se em abril de 2018 a Lei nº 13.655/2018, que acrescentou dispositivos 

à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tendo por objetivo garantir mais segurança 

jurídica e eficiência na criação e na aplicação do Direito Público.   

Ao optar pela análise de leituras de decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo 

no período de um ano, seis meses antes e seis meses após a publicação da nova LINDB, a 

pesquisa procurou verificar se nas ações de improbidade administrativa os novos dispositivos 

já estavam sendo aplicados. Infelizmente, talvez em função do pouco tempo de vigência, 

somado ao fato de que mesmo as decisões posteriores à nova LINDB julgaram os recursos 

interpostos antes dela, a amostra refinada da pesquisa não encontrou nenhuma decisão que 

tenha expressamente usado algum dentre os novos 10 artigos203. 

 
203 Houve apenas uma decisão que usou expressamente a LINDB, que foi o Caso 196. Conquanto tratasse de 

contratação direta, sem licitação, mas com serviços prestados e sem prova de superfaturamento (logo, sem prova 
do dano), a decisão tipificou a conduta pelo art. 10, VIII, LIA, e aplicou as sanções do art. 12, II, razão pela qual 
o caso foi excluído da amostra refinada. Os artigos 20 e 21, da LINDB, foram usados para "justificar" a redução 
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No entanto, foi possível verificar que muitas decisões, tanto entre aquelas 

proferidas antes quanto entre aquelas proferidas depois da Lei nº 13.655/2018, aplicaram um 

raciocínio compatível com os novos dispositivos da LINDB, sobretudo no tocante aos 

obstáculos e às dificuldades reais do gestor, prevista no art. 22. A pesquisa também entende 

que a maneira como algumas decisões analisaram o elemento subjetivo da conduta poderia 

indicar a recepção dos novos artigos. 

Este último item do trabalho, portanto, pretende apresentar algumas destas 

decisões, mas também apresentar outras que se contrapõem à racionalidade trazida pela Lei nº 

13.655/2018 e que, no entendimento desta pesquisa, não deveriam ser replicadas. Para tanto, o 

item está dividido em cinco partes: a primeira é voltada aos princípios; a segunda tenta fazer 

uma releitura da legalidade; a terceira se volta à compreensão do dolo; a quarta tem por objeto 

as sanções.  

 

5.3.1. Refinando o uso dos princípios 

 

Um dos dispositivos mais polêmicos no momento que antecedeu a sanção 

presidencial do projeto que resultou na Lei nº 13.655/2018 foi certamente o artigo 20. Algumas 

críticas ao texto, feitas sobretudo por associações ligadas aos órgãos de controle204, foram 

principalmente em relação a dois aspectos: (i) haveria um retrocesso na aplicação do direito, 

pois os princípios não poderiam mais ser aplicados205; (ii) exigiria do julgador obrigações – 

considerar as "consequências práticas" e "possíveis alternativas" – que seriam impossíveis de 

serem alcançadas206.  

Na oportunidade, em documento assinado por Professores de diversas instituições, 

incluindo Carlos Ari Sundfeld e Floriano de Azevedo Marques Neto, as críticas foram 

 
da sanção de multa civil. Porém, daí porque usou-se aspas, não houve uma real justificação. Ou seja, a decisão 
apenas reproduziu os artigos sem explicar no que ele se aplicava à situação concreta.  

204 O melhor retrospecto do que precedeu a Lei 13.655/2018 foi realizado por Fábio Martins de Andrade, na obra 
Comentários à Lei nº 13.655/2018, razão pela qual, não sendo objeto principal deste trabalho a nova LINDB, 
esta pesquisa usará este livro como principal fonte histórica. 

205 Conforme Fábio Martins de Andrade, a Nota Técnica Conjunta nº 01/2018, do Ministério Público Federal, 
afirmava que "quanto ao artigo 20, reconheceu como constitucionalidade duvidosa, na medida em que 
'desprestigia a prolação de decisão, inclusive judicial, com base em princípios. Impõe, ainda, que, casos assim o 
seja, considere as consequências práticas dela advindas. Ora, negar a possibilidade de decisão baseada em 
princípios é recusar densidade normativa dessa fonte de direito." (ANDRADE, 2019, p. 52). 

206 Segundo Fábio Martins de Andrade, o Parecer da Consultoria Jurídica do Tribunal de Contas da União 
"explicou, quanto ao art. 20, que seria necessário ao julgador decidir com base nos elementos dos autos, não 
sendo possível se exigir dele o conhecimento sobre possíveis alternativas inerentes ao próprio administrador 
público, razão pela qual o dispositivo inverte o ônus da prova, que originalmente é do administrador público, 
transferindo-lhe indevidamente ao julgador responsável pela revisão (controlador ou juiz)." (ANDRADE, 2019, 
p. 60 – 61). 
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respondidas no sentido de que o artigo 20 "veda, assim, motivações decisórias vazias, apenas 

retóricas ou principiológicas, sem análise prévia de fatos e de impactos". Acrescentaram que 

"quem decide não pode ser voluntarista, usar meras intuições, improvisar ou se limitar a invocar 

fórmulas gerais como 'interesse público', 'princípio da moralidade' e outras (MARQUES NETO 

et al., 2018, p. 4). 

De fato, as críticas não tinham procedência. Como já havia sido explicado por 

Juliana Palma, o artigo 20 pretendia impor ônus ao julgador de argumentar pela consequência 

prática e de motivar qualificadamente, lembrando que isto já era reconhecido pelo teste de 

proporcionalidade (PALMA, 2018, p. 10). Daí porque "o PL não é contrário a princípios ou a 

conceitos jurídicos indeterminados, mas coloca em perspectiva o modo como são empregados", 

isto é, transferindo-se poderes decisórios, impõe-se, igualmente, a transferência dos ônus 

argumentativos (PALMA, 2018, p. 11). Nesse sentido, os artigos 20 e 21 deveriam ser 

entendidos como "testes de deferência" (PALMA, 2018, p. 11). 

Agora em vigor, a leitura que se faz do artigo 20 é de que ele é importante freio à 

"decisão pessoal de autoridade" – aquela que "se camuflaria sob esses conceitos jurídicos 

abertos, vagos ou indeterminados a real e efetiva motivação que fundamentou a decisão 

tomada" (ANDRADE, 2019, p. 143) – e à decisão que usa valores jurídicos abstratos para 

legitimar decisões tomadas a partir de valores não tutelados pelo ordenamento (JUSTEN 

FILHO, 2018, p. 27). E também o é para aquelas que fazem esta valoração inconscientemente, 

supostamente racionalizando o processo de tomada da decisão: 

 
(...) Ocorre um processo valorativo intuitivo e não consciente. Existe um processo de 
formação da vontade decisória que é produzido de modo espontâneo e aleatório. A 
autoridade atinge uma conclusão sobre o caso, sem seguir um percurso consciente 
predeterminado. Tendo formado a sua decisão, a autoridade desenvolve um processo 
de racionalização. Isso significa dar uma aparência de racionalidade a uma decisão 
fundada em impulsos, vontades e outras manifestações de subjetivismo (JUSTEN 
FILHO, 2018, p. 28). 

 

Como a pesquisa apontou, a maior parte das decisões de improbidade 

administrativa analisadas na pesquisa decide com base em regras, sendo que o uso de princípios 

é meramente ornamental. Isto é, os princípios são dispensáveis e, se não estivessem na decisão, 

o resultado final seria o mesmo. Para essas decisões, portanto, ainda que exista uma falha de 

fundamentação, os valores jurídicos abstratos não necessariamente trazem consequências 

relevantes. 

Por outro lado, ainda que em número reduzido, há decisões que se pautaram 

exclusivamente nos princípios, sobretudo naqueles casos em que não há uma regulação clara 
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sobre a matéria. Isto ocorreu mais frequentemente nos casos que envolviam nomeação de 

parentes em cargos públicos – regulado, no plano federal, pela Súmula Vinculante 13, do STF, 

e em alguns estados e municípios, por leis ou decretos – e em casos que versavam sobre 

publicidade governamental – cuja regulação se restringe ao § 1º, do art. 37, CRF88207.  

O Caso 02 talvez ilustre ou o uso legitimador dos valores ou o processo de 

racionalização do inconsciente, explicados linhas acima. Ele foi julgado por maioria de votos e 

cuidou de designação pelo Prefeito da sua cônjuge, servidora pública municipal ocupante do 

cargo de dentista, como coordenadora do Centro de Especialidades Odontológicas de Tatuí. A 

sentença condenou o casal ao ressarcimento, perda da função eventualmente exercida, proibição 

de contratar por 3 anos, suspensão dos direitos políticos por 5 anos e, finalmente, multa no valor 

equivalente a duas vezes o dano. 

O relator, cujo voto foi o vencedor, entendeu que a nomeação da cônjuge violava a 

Súmula Vinculante 13, do STF. Não obstante o voto não traga qualquer prova acerca da 

qualificação da nomeada, tampouco qualquer investigação sobre a desonestidade do casal, 

afirmou que "o prefeito nomeou a esposa, não por ser qualificada e gozar da sua confiança, mas 

para agraciá-la com melhor status funcional e consequente incremento remuneratório, de modo 

que atentou contra o princípio da moralidade e incorreu em ato de improbidade administrativa." 

(Caso 02, p. 5).  

Após citar precedente do STF no sentido de que seria irrelevante a qualificação da 

nomeada, a decisão afirma que a escolha "deveria ter sido feita de modo a atender ao interesse 

público, por pessoa qualificada e capacitada para o seu exercício, ainda que de livre escolha da 

autoridade nomeante (...)" (Caso 02, p. 6). E, conclui que "não pode o chefe de Poder tratar a 

máquina pública como coisa privada e transformá-la em entidade familiar, compondo a equipe 

de governo com membros da sua família, para atender a interesses pessoais às expensas do 

erário" (Caso 02, p. 6). 

Desde logo, vê-se que a decisão tem uma contradição: afirma que a qualificação da 

nomeada seria irrelevante, mas, logo em seguida, afirma que a pessoa nomeada deveria, para 

atender o interesse público, ser qualificada. Além disso, a curta decisão – isso não 

necessariamente é um problema, mas já indica precária reflexão – não se preocupa em discorrer 

 
207 Nestes dois casos, tanto a Súmula Vinculante 13, quanto o artigo 37, § 1º, da CRF88, são regras, mas sem maior 

detalhamento, como ocorre nos casos que envolvem contratações públicas e contas públicas. Isto permite que os 
princípios apareçam de modo mais evidente. 
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sobre as exceções da aplicação da Súmula Vinculante que, embora em forma de regra, tem 

comportado, na aplicação pelo próprio Supremo, diversas exceções e muitas dúvidas208.  

É evidente que a decisão fugiu destas discussões jurídicas, pois já tinha formado 

sua convicção: a nomeação foi desonesta, independentemente de qualificação ou de exceções à 

Súmula. Isso fica claro na parte retórica da decisão. Então, para legitimar o processo decisório 

– ou racionalizar o inconsciente – a decisão usou o princípio da moralidade. 

Esta impressão acerca do voto vencedor se confirma ao se proceder à leitura do 

voto vencido, mais sereno e menos estridente. Inicialmente, o voto vencido entende que como 

a nomeada era servidora concursada e ocupante de cargo efetivo na área de saúde, tinha 

qualificação para atuar em cargo de direção também da área de saúde. Acrescentou que o cargo 

é de confiança, razão pela qual pessoas próximas geralmente são as escolhidas. Em seguida, 

cita precedentes do STF e do TJSP que trataram das exceções à aplicação da Súmula 

Vinculante. 

O voto vencido reconhece que o "nepotismo é costume deletério, ofende os 

princípios constitucionais, notadamente o da moralidade, deve ser combatido de modo a que 

prevaleçam, no serviço público, critérios de mérito, eficiência, moralidade" (Caso 02, p. 13). 

Contudo, "nem toda nomeação com aparência de proibição constitui ato de nepotismo, por isso 

o enunciado da SV 13 deve ser analisado caso a caso" (Caso 02, p. 13). 

Como a pesquisa já advertiu (item 4.6, supra), não constitui objetivo dizer qual o 

voto certo ou errado. Fazê-lo seria imprudente, pois a pesquisa não teve acesso às provas. No 

entanto, é visível a diferença de esforço nas decisões: enquanto o voto vencedor descumpriu o 

ônus argumentativo e usou um princípio para julgar situação bastante concreta, a segunda 

ponderou as peculiaridades do caso. Nesse sentido, o que a LINDB pretende com o artigo 20 é 

que o uso do princípio envolva este tipo de ônus argumentativo, a exemplo do que foi feito pelo 

voto vencido. 

Como indicado no início deste item, além do ônus de fundamentação, a LINDB 

exige que a decisão administrativa, controladora e judicial leve em consideração as 

consequências práticas da decisão, o que indicaria a necessidade de um "diálogo com a 

realidade" (ANDRADE, 2019, p. 158), mas não a "omniscência da autoridade". Apenas que "a 

autoridade tome em consideração a relevância política, social e econômica das decisões que 

adotará" (JUSTEN FILHO, 2018, p. 30). 

 
208 Além dos diversos acórdãos que tratam da matéria em casos específicos, foi reconhecida a repercussão geral 

no RE 1.133.118/SP (Rel. Min. Luiz Fux), do STF, a fim de discutir a possibilidade de afastar-se a Súmula 
Vinculante 13 no preenchimento de cargos de natureza política, como o de Secretário Municipal.  
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Na visão deste trabalho, este ônus imposto à decisão que julga a conduta acusada 

de ímproba deve ser lido em conjunto com o artigo 22 – dispositivo sobre o qual a análise mais 

detalhada será feita adiante – no sentido de que o julgador deverá verificar não apenas as 

consequências práticas da sua decisão, mas também as consequências práticas caso a decisão 

do réu, na condição de gestor público, não tivesse sido tomada. Para tanto, tal qual impõe o 

artigo 22, o julgador deverá se colocar no lugar do gestor – exercício de empatia – no momento 

em que ele tomou a decisão que agora está sendo avaliada. O esclarecimento pode vir com a 

exposição de um dos casos analisados. 

No Caso 50, o Tribunal reformou sentença que havia concluído haver ato de 

improbidade do Prefeito de Aguaí que contratara, temporariamente, dez professores no segundo 

semestre de 2009 sem concurso público. Conquanto entendendo existir "irregularidades formais 

e procedimentais para a regular a contratação de servidores" (Caso 50, p. 5), entendeu que não 

estava presente o dolo. Acrescentou que os serviços foram efetivamente prestados e mediante 

pagamento normal aos servidores. 

Embora seja importante destacar que a fundamentação sobre dolo seja espartana, 

importa ao que aqui se discute o entendimento do acórdão quanto ao que teria movido a conduta 

do agente e quanto às consequências adversas – práticas – caso a conduta fosse diferente. Em 

relação ao primeiro, afirmou que "as irregularidades formais o foram no sentido de concretizar 

um bem maior, a saber, o acesso à educação das crianças do município" (Caso 50, p. 9). Em 

relação às consequências práticas, assentou que: 

 
Por derradeiro, em reforço, impõe destacar que as contratações temporárias estavam 
respaldadas em norma municipal, sendo certo que, embora salutar, não haveria 
tempo hábil para a realização de concurso público para o premente preenchimento 
de vagas de professores para o final do ano letivo de 2009, sob pena de, à evidência, 
correr-se o risco de avançar-se o semestre sem a existência de professores para 
ministrar as indispensáveis aulas. 
Note-se, aliás, que o requerido havia recém assumido o cargo de prefeito naquele 
mês de agosto de 2009, cf. fls. 33. (Caso 50, p. 11 – 12, grifo nosso). 

 

É evidente que a decisão só pode reconhecer o real motivo da conduta e suas 

consequências práticas provavelmente porque o recorrente fez tais alegações. E "empatia" do 

julgador depende das razões apresentadas pela parte, como se verá adiante. Em outras palavras, 

isto significa que decisões fundamentadas de controladores andam juntas com decisões 

fundamentadas de controlados. A qualidade da segunda interfere diretamente na qualidade da 

primeira. Daí porque o caput do artigo 20 exige o ônus da fundamentação tanto de quem 
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administra quanto de quem controla o administrador. Como ressaltam Rodrigo Pagani de Souza 

e Leticia Lins de Alencar, as novas disposições da LINDB podem  

 
"ser encaradas como, fundamentalmente, regras de robustecimento da motivação dos 
atos públicos. Isto significa que, com as novas disposições, a motivação deve ser 
robustecida, densificada, envolvendo discriminação mais abrangente (e, portanto, 
mais robusta ou densa) dos elementos de fato e de direito justificadores da decisão 
estatal" (SOUZA; ALENCAR, 2019, p. 54). 

 

Por fim, cumpre destacar que esta pesquisa entende que o ônus de fundamentação 

das decisões conforme o art. 20, LINDB, por remeter à razoabilidade e proporcionalidade, 

estimula o refinamento do uso dos princípios não apenas para condenar os agentes públicos, 

mas também para verificar se seus atos tinham por objetivo respeitar outro princípio da 

Administração, o que não deixa de ser a verificação de alternativas. Novamente, um caso pode 

auxiliar na compreensão. 

No Caso 37, o Ministério Público do Estado de São Paulo ingressara com ação 

contra o Prefeito de Francisco Morato, uma vez que este teria procedido à construção de um 

novo Paço Municipal "faraônico" ou "utópico, às custas dos contribuintes de Município pobre, 

sacrificando serviços públicos essenciais e relevantes" (Caso 37, p. 3). Dentre as imputações 

estavam: gasto equivalente a 15% da arrecadação municipal, ausência de previsão orçamentária 

para a realização da obra, ausência de estimativa de impacto orçamentário-financeiro, empenho 

de despesa no último bimestre de mandato. Tudo isso teria violado os princípios da legalidade, 

moralidade e razoabilidade. 

Mantendo a sentença de improcedência, o acórdão, primeiramente, corrigiu o valor 

gasto em relação à arrecadação: não 15%, mas 3,5%. Após, entendeu, a partir dos dispositivos 

legais em discussão, que não havia necessidade de estudo de impacto orçamentário, que não 

houve violação às obrigações previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e que as despesas 

decorreram do que havia sido disposto no contrato.  

Ao que aqui está sendo discutido, merece destaque a análise da "razoabilidade" da 

construção da nova sede da Prefeitura. Segundo a decisão: 

 
Também não é possível alegar que se trata de obra inútil, uma vez que o paço 
municipal deve amparar os servidores da Administração Pública de forma 
confortável, a fim de refletir eficiência na prestação dos serviços públicos aos 
administrados. 
Neste tópico, nenhum elemento de convicção veio a lume no sentido de demonstrar a 
inutilidade da obra, de forma a caracterizar o ato como ilegal e permitir que o Poder 
Judiciário se imiscua na escolha do administrador que visa implementar as 
políticas públicas que o elegera, em nome da democracia no Estado de Direito. 
(Caso 37, p. 7, grifo nosso). 
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Após discorrer acerca da discricionariedade do administrador, o acórdão conclui 

que "não é possível considerar a conduta de construção de novo paço municipal desvirtuada da 

moralidade administrativa" (p. 8). Considerando que como o objetivo que motivou a construção 

do novo Paço era reduzir os gastos públicos com aluguéis (aponta documentos) e alocar todos 

os servidores em apenas um prédio, "a obra, na verdade, mais se aproxima da busca ao princípio 

da eficiência, para garantir um bom funcionamento da máquina administrativa e dos serviços 

prestados à população de Francisco Morato." (Caso 37, p. 8).  

Dois pontos dessa decisão coincidem com a essência da LINDB. Primeiro, o teste 

da deferência – afirma, ao final, que "a leitura das motivações indicam serem plausíveis, nada 

que ultrapasse os limites da discricionariedade e vilipendie a legalidade, de modo a ensejar a 

interferência de um Poder no outro" (Caso 37, p. 14) – da decisão controladora em relação à 

decisão do administrador. E, segundo, o uso de um princípio – da eficiência – para se contrapor 

a outro – moralidade –, ou seja, a compreensão de que a alternativa buscada pelo gestor se 

refletia em outro princípio da Administração Pública. 

A decisão ainda aponta para outro aspecto importante no momento de decidir, qual 

seja, a compatibilização dos parâmetros da decisão controladora com parâmetros da decisão 

controlada. Se para a primeira importam, primordialmente, o binômio legal/ilegal, para a 

segunda, sobretudo no caso dos agentes políticos, ação se move em direção ao alcance de metas 

políticas209. Em outras palavras,  

 
Se, para o juiz ou para o promotor de justiça, as leis servem como critério de 
julgamento da ação, para o agente público elas funcionam como orientações. Ocorre 
que, ao tomar decisões, o agente público não está inserido em uma lógica orientada 
exclusivamente para o cumprimento da lei ou de evitar a improbidade administrativa, 
mas o de governar ou administrar – ainda que, para tanto, deva evidentemente 
obedecer às leis, aos decretos e a uma série de outras normas jurídicas vigentes. 
(FERREIRA, 2019, p. 25). 

 

Daí porque a mesma autora conclui que "apenas compreendendo o que faz o gestor 

público é possível traçar parâmetros de avaliação que sejam compatíveis com a racionalidade 

 
209 Este diagnóstico, aliás, já havia sido identificado em estudo coordenado por Maria Rita Loureiro sobre o sistema 

de controle da Administração Pública no qual se utilizou como metodologia entrevistas com controladores e 
controlados. Segundo o estudo, também citado no item 1.3 (supra), "os gestores apresentaram demandas pela 
mudança da mentalidade dos fiscalizadores, para que esses centrem o foco de sua atenção menos no controle de 
legalidade e mais na promoção da melhoria da gestão, em colaboração com os gestores." (LOUREIRO, 2010, p. 
68). O mesmo estudo indicou que os gestores pretendiam mais diálogo com os controladores sobretudo no 
momento de definir os métodos de avaliação da gestão pública – como nos casos das auditorias, por exemplo. 
(LOUREIRO, 2010, p. 74). 
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efetivamente empregada no seu agir" (FERREIRA, 2019, p. 26). Para que isso seja alcançado, 

é necessário que as decisões se atentem ao contexto em que outros atos foram praticados ou o 

deixaram de ser. Sobre isto, o próximo item tratará. 

 

5.3.2. Em busca de melhores categorias de dolo: a importância do contexto 

 

O leitor deve ter percebido que a pesquisa dedicou bastante atenção à 

fundamentação do elemento subjetivo nas decisões sobre improbidade administrativa. A razão 

disso está no fato de o dolo – no caso de violação aos princípios da Administração Pública – 

ser requisito central para que esteja configurada o ato ímprobo.  

No entanto, percebeu-se que boa parte das decisões ora ignoram a identificação do 

dolo, ora presumem sua existência, o que foi denominado pela pesquisa como um "salto" da 

ilegalidade para o reconhecimento da improbidade. Ainda, a pesquisa apontou a falta de 

coerência entre os chamados "atalhos" da improbidade, de modo que as teses construídas pelo 

STJ, ao final, são de difícil compatibilidade. 

Todavia, a pesquisa também demonstrou que existem, sim, decisões que trataram o 

elemento subjetivo com mais cuidado, identificando não apenas o real conhecimento, pelo 

agente público, de que estava praticando um ato ilegal, mas também decisões que conseguiram 

identificar uma finalidade escusa – a desonestidade – na conduta. Afirmou-se, na ocasião, que 

as decisões conseguiram fazê-lo em função da atenção às circunstâncias em que a conduta havia 

sido praticada. 

Neste sentido, a pesquisa entende que os novos dispositivos da LINDB vieram para 

ratificar – e fortalecer – a ideia de que as ações de improbidade administrativa devem se atentar 

ao contexto da conduta do agente. Entretanto, não apenas ao contexto que permita aferir 

finalidades escusas, mas o contexto que permita entender o motivo da conduta do agente 

público que poderia levar ao afastamento do elemento subjetivo (NOBRE JÚNIOR, 2019, p. 

75). 

Sem dúvida nenhuma, esta foi a grande contribuição trazida pela LINDB: ser um 

"projeto antirromântico ou anti-idealista", tendo como objetivo "introduzir uma boa dose de 

pragmatismo e contextualização na interpretação e operação das normas de direito público" 

(JORDÃO, 2018, p. 65 – 66). Para tanto, a LINDB visa combater duas visões que os próprios 

juristas têm do direito, muito em função do tipo de ensino jurídico que ainda prevalece nas 

escolas jurídicas: 
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Duas são as principais teorias românticas (ou idealistas) que o projeto pretende 
combater: (i) a suposta completude e determinação do direito; (ii) a presunção de 
existência de um cenário fático ideal para a concretização dos ambiciosos objetivos 
do direito público nacional. Enquanto uma destas teorias idealiza o direito, a outra 
idealiza os fatos" (JORDÃO, 2018, p. 66). 

 

Embora vários dos novos dispositivos da LINDB caminhem neste sentido 

(JORDÃO; 2018, p. 68), e o diagnóstico do contexto feito pelos autores da lei para justificá-la 

confirmem isto (SUNDFELD; MARQUES NETO, 2013), o artigo 22 é o que mais se destaca 

no combate à idealização dos fatos.  

Ao exigir que sejam considerados, na interpretação de normas sobre gestão pública, 

"os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências de políticas públicas a seu 

cargo", acrescentando que o controle desses atos deve levar em conta "as circunstâncias práticas 

que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente"210, a LINDB "abre um 

diálogo do revisor com o gestor ou administrador" (ANDRADE, 2019, p. 190).  

Em outras palavras, o artigo 22 resgata a ideia trabalhada no item anterior acerca 

do ônus de fundamentação nas situações em que o controlador decide sobre a regularidade da 

conduta do administrador: "a competência administrativa pode se deslocar para a esfera do 

controlador quando o revisor se colocar na posição do gestor", uma vez que "a tomada de 

decisão é marcadamente afetada por uma série de variáveis que caracterizaram o funcionamento 

institucional em que se aloca a autoridade competente" (PALMA, 2018, p. 9). Para que isto seja 

possível, exige-se empatia – sensibilização – de quem decide: 

 
Na prática, dever de considerar os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as 
exigências de políticas públicas é um comando de sensibilização do controlador à 
realidade da burocracia brasileira: esses elementos de fato não devem ser ignorados, 
mas contemplados na hermenêutica jurídica, que não é pura. O ponto é 
particularmente relevante quando consideramos que a Administração Pública é a 
principal instituição de Estado responsável por garantir direitos fundamentais. Mais 
do que qualquer outra instituição de Estado, é a Administração que interage 
diretamente com os cidadãos e, por meio de prestação de serviços públicos, 
implementa as políticas públicas a seu cargo. Não são raros os casos de decisões 
trágicas, em que o gestor precisa fazer escolhas difíceis diante de um quadro estrutural 
dramático, como falta de pessoal ou de recursos públicos. (PALMA, 2018, p. 9). 

 

 
210 Eduardo Jordão entende que o artigo 22 pode ser dividido em dois grandes blocos: o primeiro, constituído pelo 

caput e pelo § 1º; o segundo, constituído pelos §§ 2º e 3º. Quanto ao primeiro bloco, "o caput e o parágrafo 
primeiro do art. 22 devem ser lidos conjuntamente. Ambos os dispositivos exigem a contextualização no manejo 
das normas de direito público, mas enquanto o primeiro foca na interpretação, mais genericamente, o segundo 
foca no controle. Nos dois casos, impõe-se a atenção às circunstâncias dos casos concretos, evitando-se que os 
enunciados normativos sejam lidos ou aplicados de forma indiferente a fatos ou condições relevantes." 
(JORDÃO, 2018, p. 70 – 71). 
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Essa sensibilização é importante para a interpretação e aplicação da LIA na medida 

em que esta "não se preocupa muito com circunstâncias da gestão administrativa, com 

exceções, excludentes ou atenuantes" e "para a autoridade, nenhuma simpatia, nenhuma 

solidariedade, nenhuma condescendência, nenhuma majestade" (SUNDFELD, 2017, p. 330), 

como se explicou (item 2.2.3, supra). 

Viu-se ao longo deste trabalho, sobretudo no item 5.1.2 (supra), que várias decisões 

fizeram juízos de valor sobre a gestão empreendida pelos réus gestores públicos, sempre 

comparando a conduta em julgamento com um tipo idealizado de gestor ou gestão. Em outras 

palavras, estas decisões de improbidade ignoram quaisquer circunstâncias da realidade da 

gestão, tomando apenas como parâmetro de análise um contexto fático ideal. 

Mas, então, quais seriam tais obstáculos e dificuldades reais? Mesmo para aqueles 

que apenas lêem os jornais e não têm contato direto com a gestão pública, sabe-se que 

problemas de recursos materiais – dinheiro, sobretudo – são comuns na Administração Pública. 

Assim, "falta de verbas, tempo escasso para planejar e executar a ação, déficit de pessoal, baixa 

qualidade dos recursos humanos disponíveis, deficiências de material de escritório, de 

infraestrutura mínima de trabalho" (JORDÃO, 2018, p. 76) seriam alguns exemplos. 

Os casos analisados podem ilustrar que este reconhecimento das dificuldades e 

obstáculos da gestão pública já vem sendo realizado pelas decisões de improbidade 

administrativa, ainda que timidamente.  

O Caso 398, por exemplo, tratou de situação na qual, segundo o Ministério Público 

do Estado de São Paulo, o interventor da Santa Casa de Misericórdia de Lucélia teria atrasado 

o pagamento à empresa prestadora de serviço, o que teria ocasionado, em função dos juros e da 

correção do inadimplemento, um dano ao erário em valor próximo a 50 mil reais. A dívida 

inadimplida originalmente deveria ter sido paga com o repasse feito pela IAMSPE (Instituto de 

Assistência Médica ao Servidor Público Estadual), mas o dinheiro foi usado para outra 

finalidade, qual seja, o pagamento da folha e a compra de medicamentos. Não obstante, a 

decisão de primeiro grau, reproduzida e confirmada pelo TJSP, após análise das provas nos 

autos, foi: 

 
É de conhecimento de todos que as Santas Casas desde longa data passam por 
problemas financeiros, visto que os recursos que lhe são repassados são 
insuficientes, e não foi diferente com a Irmandade de Lucélia. Conforme se verificou 
durante a instrução, houve a necessidade de realizar escolhas para que o 
atendimento à população pudesse continuar, ainda que de forma precária. Note-se 
que a entidade devia escolher em [sic] efetuar o pagamento do débito ou comprar 
medicamentos e pagar a folha de pagamento dos funcionários, ou seja, um ou outro 
ficaria descoberto. O que houve foi um remanejamento de verba para a 
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continuidade dos serviços essenciais à saúde, não ocorrendo menção de que tais 
verbas foram utilizadas para outro fim senão à prestação obrigatória da saúde à 
comunidade local. Em outras palavras, não foi alegado pelo autor e também não há 
qualquer indício de que o requerido tenha se enriquecido ilicitamente. (Caso 398, p. 
5, grifo nosso). 

 

Em seguida, acolhendo a ideia de que administrar envolve decisões trágicas, e que 

os recursos não são infinitos para atender a todas as demandas, a decisão concluiu que "diante 

da escassez de verbas – de todo comum no Brasil – os Administradores têm que tomar decisões 

visando atender algumas prioridades, e, pelo que foi provado, tal foi a conduta do requerido" 

(Caso 398, p. 5 – 6). O caso também demonstra a compreensão da decisão judicial em relação 

às "exigências das políticas públicas a seu cargo", também prevista no caput do artigo 22, 

LINDB. 

Particularmente em relação às políticas públicas de saúde, outro caso da pesquisa 

trouxe interessante hipótese em que as dificuldades da gestão podem se contrapor aos interesses 

dos administrados, tal qual o disposto ao final do mesmo dispositivo da LINDB. No Caso 10, 

o MPSP alegou que o Prefeito de Monte Azul Paulista teria cometido ato de improbidade diante 

do descumprimento de decisão judicial que havia condenado o Município ao fornecimento de 

medicamento para criança portadora de paralisia cerebral. Em suas palavras, o fato "informa a 

dolo [sic] dos agentes públicos em virtude da má gestão do dinheiro público, que seria a causa 

determinante para a falta de recursos para a aquisição dos fármacos" (Caso 10, p. 5). 

Inicialmente, a decisão pontua que na ação penal proposta contra o Prefeito sob a 

alegação de crime de responsabilidade em função do atraso no cumprimento da decisão, "ficou 

constatado que o então Prefeito determinou urgência no cumprimento das decisões judiciais, 

contudo, não foi possível cumprir totalmente o prazo legal em razão dos entraves de ordem 

burocrática." (Caso 10, p. 6). Logo após, a decisão enfatiza que os medicamentos eram de alto 

custo e que "é possível considerar a dificuldade de obtenção dos fármacos não contemplados 

nas listas de substâncias padronizadas pelo SUS para justificar certo atraso no cumprimento da 

determinação judicial." (Caso 10, p. 6). E acrescenta: 

 
Os elementos probatórios evidenciam, ainda, que o Município está vencendo as 
dificuldades para a entrega dos fármacos. Por ocasião da instrução criminal a 
representante legal da enferma ressaltou a regularização da entrega dos 
medicamentos, alimentos e demais produtos de higiene pessoal (fls. 1.338). 
O cenário delineado nos autos demonstra que o retardamento do cumprimento da 
obrigação de fazer decorreu de entraves burocráticos para o fornecimento de 
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produtos não padronizados, fato esse que justifica a demora no cumprimento das 
decisões judiciais. (Caso 10, p. 6 – 7, grifo nosso).211 

 

O mérito da decisão deste caso foi considerar as dificuldades reais do gestor, 

sobretudo em um Município pequeno porte212, em relação à necessidade de atender a um direito 

do cidadão. É verdade que a decisão não ingressa em discussões teóricas mais profundas acerca 

do fornecimento de medicamentos pelo Judiciário, como seria de todo desejável, até porque ela 

não poderia mudar a primeira decisão que concedeu o direito. Eventualmente, porém, a primeira 

decisão poderia não ter concedido o direito ao medicamento caro e fora da lista do SUS com 

base em argumento orçamentário213, ensejando a discussão sobre o alcance da expressão ao 

final do caput do art. 22: "sem prejuízo dos direitos dos administrados". 

Quanto a ela, na interpretação de Eduardo Jordão, a expressão poderia abrir espaço 

a duas leituras: a primeira, literal, seria considerar os direitos dos administrados acima de 

qualquer outro elemento, isto é, a expressão "seria equivalente a 'desde que não afetem os 

direitos dos administrados'." (JORDÃO, 2018, p. 82). A segunda, mais consentânea com a 

essência da LINDB, seria considerar os direitos dos administrados ao lado dos outros elementos 

no artigo 22 (obstáculos/dificuldades e políticas públicas), isto é, a expressão "seria equivalente 

a 'além dos direitos dos administrados'." (JORDÃO, 2018, p. 82).  

Haveria, para o autor, ao menos três razões para optar pela segunda leitura. 

Primeiro, porque ela permite contextualização mais ampla e completa. Segundo, porque ela não 

pressupõe, necessariamente, que os obstáculos/dificuldades só possam ser considerados quando 

existissem direitos em jogo. E, terceiro, que se liga diretamente ao que estava sendo discutido, 

 
"porque no mais das vezes uma decisão administrativa consistirá em privilegiar 
direitos de alguns administrados em detrimento dos outros. Pense-se na judicialização 
da saúde: num contexto real de finitude orçamentária, conceder determinado 
tratamento médico excessivamente custoso a um cidadão implicará necessariamente 
o desfalque orçamentário que prejudicará o atendimento a outros direitos de outros 

 
211 Ainda, para ilustrar, problemas de tempo ocasionados por entraves burocráticos além da competência do gestor 

foram levados em consideração nos Casos 154 e 202.  
212 Segundo o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, plataforma do TCE-SP, o Município de Monte Azul 

Paulista tinha, em 2016 (data da propositura da ação), uma população de 18.481 habitantes e uma receita total de 
pouco mais de 55 milhões de reais. Seu resultado orçamentário no ano foi positivo e seus índices fiscal e de 
planejamento eram considerados "muito efetivos". Já seu índice de saúde estava "em fase de adequação". Os 
dados, em certa medida, desmentem a acusação do MPSP. Disponível em: < 
https://iegm.tce.sp.gov.br/indexRegiao.html#Barretos# >. Acesso em: 16 de janeiro de 2020. 

213 Como defende Natália Pires de Vasconcelos, averiguar o real impacto orçamentário das decisões judiciais sobre 
direitos sociais é agenda de pesquisa ainda pouco explorada, pois os estudos não têm voltado suas atenções à fase 
de cumprimento de sentença, isto é, à fase de implementação do direito obtido (VASCONCELOS, 2018). Quanto 
ao uso dos fundamentos "escassez de recursos, custos dos direitos e reserva do possível" nas decisões do Supremo 
Tribunal Federal, conferir WANG (2008). Especificamente sobre os impactos da judicialização da saúde no 
município de São Paulo no ano de 2011, verificar WANG et al. (2014).  
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cidadãos. Dito de outro modo, haverá quase sempre direitos em conflito – e esta pode, 
inclusive, ser a 'dificuldade real' enfrentada pelo gestor público no caso concreto." 
(JORDÃO, 2018, p. 82).  

 

Como destacado no capítulo 2, tanto a LIA quanto a LACP foram leis que alteraram 

a concepção de construção do interesse público, não mais de competência exclusiva do 

Executivo, mas também do Judiciário e de órgãos como o Ministério Público. Conforme o 

diagnóstico de Carlos Ari Sundfeld, "as leis que fizeram dos processos judiciais um novo foro 

da construção do interesse público não mostraram especial cuidado em criar sistema capaz de, 

em relação às questões públicas, coibir o arbítrio e a ineficiência judiciais e o abuso de iniciativa 

dos autores da ação" (SUNDFELD, 2017, p. 339). 

Neste sentido, tal qual colocado por Eduardo Jordão, os obstáculos e dificuldades 

reais do gestor e os direitos dos administrados devem ser ponderados lado a lado, sem 

hierarquizar um em relação ao outro. Um exemplo desta linha de raciocínio ocorreu no Caso 

07, que versava sobre interesse difuso, qual seja, a proteção ao meio ambiente. Segundo a 

inicial, o Prefeito de Pitangueiras deixara de cumprir TAC assinado com o MPSP para reparar 

diversos danos ambientais causados por um desmoronamento de ponte. Reproduzindo a 

sentença de improcedência, o acórdão decidiu que: 

 
O TAC não previu os valores que seriam necessários para a recomposição ambiental 
entorno [sic] do Rio Mogi Guaçu afetado pelo desmoronamento de uma ponte, sequer 
para a retirada dos escombros. 
Os valores acabaram sendo apurados a posteriori e alcançavam significativas cifras 
considerando o porte do Município de Pitangueiras (fls. 102). 
O requerido buscou suporte financeiro junto à União e ao Estado de São Paulo (fls. 
99/129), recursos estes que, pelo que consta dos autos, nunca foram 
disponibilizados. 
Frise-se que nenhuma destas informações foi rechaçada pelo 'Parquet', quer por meio 
de diligências próprias, quer no âmbito desta demanda, vez que pretendeu o 
julgamento antecipado da lide (fls. 368). 
Portanto, e considerando que o requerido buscou dar solução ao problema 
ocorrido, sem suporte financeiro face às elevadas despesas que, dado o seu 
montante e seu caráter inesperado, não podiam ser suportadas com os recursos de que 
dispunha o Município, não é possível extrair o dolo do requerido em não dar 
cumprimento ao TAC firmado com o Ministério Público. (Caso 07, p. 4, grifo 
nosso).214 

 

É importante ressaltar que o termo "reais" do caput do artigo 22, da LINDB, deve 

ser interpretado de maneira sensata, ou seja, as justificativas do administrador público no 

 
214 Segundo o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, plataforma do TCE-SP, o Município de Pitangueiras é 

de médio porte. Embora a ação tenha sido proposta em 2012, ano que não consta na base de dados do TCE-SP, 
no ano de 2014 (o mais próximo), Pitangueiras tinha 36.632 habitantes e receita próxima a 98 milhões de reais. 
Seu resultado orçamentário no ano foi positivo (14 milhões de reais). Quanto ao índice ambiental, foi considerado 
"efetivo". 
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tocante às dificuldades devem ser sérias, verdadeiras e em um intensidade que, de fato, 

limitaram, impuseram ou condicionaram sua ação, o que significa que o controlador pode, sim, 

desconsiderar, desde que fundamentadamente, as alegações do controlado (JORDÃO, 2018, p. 

74). O artigo 22, portanto, não é um habeas corpus ilimitado.  

Alguns casos afastaram justificativas dos agentes públicos por entender que não 

eram razoáveis. Isso se deu especialmente nos casos em que se alegava situação emergencial. 

Por exemplo, no Caso 65, a receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito foi usada 

para finalidade diversa da prevista em lei – usou-se para pagar os vencimentos dos servidores 

e não para políticas públicas de trânsito. O acórdão entendeu que "descabe se invocar a 'situação 

de emergência', considerando que não se comprovou a adoção de nenhuma medida de 

contingenciamento estabelecida, por exemplo, na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 

101/2000)." (Caso 65, p. 6). 

Já o Caso 67 tratou de contratação direta, sem licitação, de diversos produtos de 

limpeza e alimentícios, de maneira continuada e fracionada. Os agentes públicos, Prefeito e 

servidores do departamento de compras, alegaram que as condutas se justificavam em função 

da situação econômica ruim, já que "o Município encontrava-se [sic] desprovido de recursos, o 

que exigia medidas emergenciais para a continuidade das atividades básicas da municipalidade" 

(Caso 67, p. 4). No entanto, a decisão entendeu que "não se encontrou circunstância excepcional 

que justificasse a aquisição dos produtos perante o requerido Supermercado Paranapanema 

Ltda." (Caso 67, p. 11). E, acrescentou: 

 
Ora, a aquisição de mercadorias sem a devida licitação, de forma fracionada, não foi 
justificada pelos réus, sendo de pouca valia as alegações acerca da precária situação 
encontrada na administração municipal, deixada pela gestão anterior, ou de que não 
seria possível a concorrência, diante do inadimplemento com fornecedores eis que 
desacompanhadas de qualquer elemento de prova. 
Ao contrário, o próprio requerido Supermercado Paranapanema Ltda. foi alvo 
anteriormente de convite para fornecimento de produtos, nada impedindo que as 
aquisições irregulares, denunciadas nestes autos, seguissem aquele procedimento 
regular e legal. (Caso 67, p. 11, grifo nosso).215 

 

Portanto, como indicou a decisão neste caso, além de não haver provas que 

sustentassem as alegações de dificuldades econômicas, havia incoerência entre o 

comportamento atual e pretérito da gestão pública. Desta maneira, reforça-se que o ônus de 

fundamentação e de coerência não é apenas da instância controladora, mas também do 

controlado, isto é, do gestor público. Como se disse no item anterior, a qualidade da 

 
215 Outro exemplo em que houve o afastamento do argumento de que havia urgência ou imprevisibilidade que 

justificaria a conduta do gestor público se deu no Caso 379. 
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fundamentação da decisão judicial anda ao lado da qualidade da fundamentação do ato 

administrativo216. 

Isso, portanto, inclui os atos administrativos do administrador em relação à 

organização interna da Administração, tais como nomeações de servidores para cargos em 

comissão ou deslocamento de servidores no quadro, de modo que tais atos ocorram de maneira 

motivada, sem desvios de finalidade, como, por exemplo, beneficiar amigos ou prejudicar 

terceiros217. 

Todos os casos acima contextualizam dificuldades materiais que a Administração 

Pública pode enfrentar. Porém, como adverte Eduardo Jordão, elas podem ser de ordem 

jurídica, isto é, "à dificuldade de interpretar a legislação relevante para entender o que ela 

determina, veda ou possibilita" (JORDÃO, 2018, p. 77). Sobre isto o próximo item tratará. 

 

5.3.3. Repensando as ilegalidades a partir do erro grosseiro 

 

No item 5.2.1.3 (supra) viu-se que algumas decisões consideraram haver conduta 

ímproba a despeito do ato administrativo ter sido realizado com base em lei. Isto ocorreu 

também quando o ato foi praticado antes de a referida lei ter sido julgada inconstitucional, ou 

seja, as decisões judiciais deixaram de levar em consideração que à época em que foi praticado, 

o ato era plenamente válido.  

Por outro lado, há situações em que, considerando alguma controvérsia sobre o 

alcance, a abrangência ou o significado de uma norma jurídica, os atos são praticados levando 

em consideração uma interpretação própria. Porém, nem sempre esta interpretação coincide 

com as interpretações que são dadas pelos agentes controladores, sejam os tribunais de contas, 

sejam os órgãos do Judiciário.  

Como se disse linhas acima, as dificuldades e obstáculos reais do gestor, previstas 

no artigo 22, da LINDB, contemplam tanto as dificuldades materiais quanto as jurídicas. Desta 

maneira, entende-se que é um primeiro passo para a criação de uma cultura de deferência 

judicial: "ao invés de impor, no caso, a leitura e interpretação jurídica que ele mesmo faria neste 

 
216 Como adverte Eduardo Jordão, "seria benéfico para a maturidade do nosso direito público, inclusive, que o 

gestor deixasse claro as dúvidas que teve, para fins de contextualizar a sociedade e os controladores nos dilemas 
reais que circundam a sua atuação e as suas escolhas. Esta circunstância seria um primeiro passo para erigir uma 
ponte entre os gestores e aqueles responsáveis pela avaliação do seu trabalho (de novo, a sociedade e os 
controladores institucionalizados). A avaliação poderia então se fazer de modo mais realista e com mais 
informação sobre o real contexto das ações e decisões sob escrutínio." (JORDÃO, 2018, p. 73). 

217 Vejam-se, por exemplo, os Casos 440 e 461, nos quais os gestores foram condenados pois deslocaram 
(prejudicando) servidores por motivos políticos. 



 206 
 

contexto de indeterminação, o controlador deverá então cogitar da existência de uma álea de 

razoabilidade, ou um leque de interpretações razoáveis, todas as quais lícitas." (JORDÃO, 

2018, p. 78). 

Em outras palavras, como já se disse no item anterior, há de se fazer a 

contextualização em que o ato foi praticado, mas também verificar os motivos usados pelo 

agente público para explicar seus atos, sobretudo naqueles casos em que a interpretação da 

norma jurídica é controversa. Alguns casos ilustraram este tipo de cuidado da decisão judicial 

em relação à conduta que se acusava ímproba.  

No Caso 218, o Ministério Público alegou que a contratação de empresa que havia 

sido punida à proibição de contratar com a administração pública, nos termos do art. 87, III, 

LGL, pelo Município de Lucélia, consistiria em ato de improbidade. No caso, a punição de 

proibição de contratar havia ocorrido em contrato anterior da empresa com o Município de 

Inúbia Paulista.  

Segundo o MPSP, esta proibição deveria ser estendida a todo e qualquer ente da 

administração, seja no plano federal, estadual ou municipal. Logo, ainda que a punição tivesse 

sido aplicada pelo Município de Inúbia Paulista, também impediria a empresa de contratar com 

outros municípios. Já o município de Lucélia defendia o contrário: que a proibição de contratar 

se limitava ao Município onde a sanção foi aplicada. Esta discussão, para o leitor atento, 

também existe na interpretação das sanções previstas na LIA, tal qual apresentada no item 

3.2.1.6 (supra). 

Mantendo a sentença de improcedência, o acórdão entendeu que não havia ato de 

improbidade, uma vez que a interpretação da norma – o alcance da sanção – "não encontra 

solução na jurisprudência dos Tribunais" (Caso 218, p. 4). Para tanto, a decisão, embora 

reconhecendo que "não se ignora que, recentemente, a jurisprudência vem se assentando no 

sentido defendido pelo nobre parquet" (Caso 218, p. 6), reproduz precedentes com os dois 

entendimentos diferentes. Destacando que não houve qualquer "impedimento à ampla disputa, 

comprovando-se nos autos que prevaleceu a concorrência de múltiplos interessados" (Caso 218, 

p. 8), a decisão concluiu: 

 
"Todavia, conquanto se entenda que deva prevalecer este último posicionamento 
(proibição de contratar com todos os entes públicos), ante a diversidade de 
interpretações da norma, não há como reconhecer o elemento subjetivo dos réus, 
porquanto amparados em interpretação admitida pelos Tribunais" (Caso 218, p. 
7, grifo nosso). 
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A decisão, portanto, reconheceu a diversidade de interpretações da norma, razão 

pela qual, considerando que a decisão do agente público estava amparada em outra diferente da 

do MPSP, mas igualmente admissível – razoável –, não estaria presente o elemento doloso na 

conduta.  

Outro caso que tratou de uma dúvida interpretativa foi o Caso 250, no qual se tratou 

do repasse de duodécimos à Câmara Municipal em valor maior daquele estabelecido na CRF88, 

no art. 29-A218. Isto teria ocorrido nos exercícios de 2010 e 2011. Para o MPSP, haveria 

improbidade, uma vez que o Prefeito de Carapicuíba não teria considerado as alterações 

promovidas pela Emenda Constitucional nº 58/2009, que diminuiu em 1% o percentual de 

duodécimos. Acrescentou que já havia entendimento do TCE quanto à interpretação da norma, 

incluindo em relação às contas daquele específico Município. 

O Prefeito defendeu-se alegando que havia uma dúvida quanto à base de cálculo 

sobre a qual o percentual previsto na CRF88 deveria incidir, sendo que a questão aguardava 

julgamento do STF. Ademais, embora a EC 58/2009 tivesse aplicação para o exercício de 2010, 

a Câmara de Carapicuíba já havia planejado, antes do advento da EC, as despesas orçamentárias 

com base no percentual anterior. Particularmente em relação ao entendimento do TCE, o 

Prefeito alegou que só teve acesso a ele ao final de 2012, ou seja, posteriormente ao exercício 

de 2011. 

A sentença entendeu que houve ato de improbidade pela violação aos princípios da 

Administração, condenando o gestor à perda da função, à suspensão dos direitos políticos, 

multa civil de 20 vezes a remuneração e proibição de contratar pelo prazo de 3 anos. Por outro 

lado, o acórdão reformou a decisão de primeiro grau e absolveu o réu. Levou em consideração, 

primeiramente, que o fato de a conduta ter ocorrido logo após a entrada em vigor da EC "já 

seria o bastante para gerar equívocos por parte da administração municipal" (Caso 250, p. 12), 

além de não haver prova de que o Prefeito teve acesso ao entendimento do TCE-SP.  

 
Porém, soma-se a tal fato a existência de controvérsia sobre o entendimento do 
TCE-SP sobre repasses ao Legislativo municipal, que foi inclusive objeto de 
discussão no STF por meio da ADPF 271. Assim, embora não se trate de questão a 
ser discutida nestes autos, verifica-se que a possibilidade de entendimentos diversos 
sobre o cálculo dos repasses e a existência de alteração legislativa recente no período 
em que se deram os atos reputados ímprobos, é fundamento bastante para afastar a 
fraca caracterização do dolo trazido pelo Autor. (Caso 250, p. 12, grifo nosso). 

  

 
218 A situação também foi discutida no Caso 495, já citado no item 5.2.2.4 (supra). 
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Naturalmente, tais dúvidas interpretativas devem ser demonstradas pelo agente 

público controlado, de modo que seja demonstrada a razoabilidade da incerteza219. Não é 

demais repetir sobre a necessidade de motivação da decisão administrativa, não apenas dos 

órgãos de controle externo. O fato é que nos casos de improbidade, os obstáculos e dificuldades 

jurídicas também devem ser considerados na decisão, sobretudo para se verificar o elemento 

doloso. 

Estes dois julgados apresentados, em certa medida, remetem a outros dois 

importantes dispositivos acrescentados pela Lei nº 13.655/2018 à LINDB, quais sejam, os 

artigos 24 e 28. O primeiro, porque exige de quem revisa a validade do ato o uso das lentes do 

passado, isto é, considere as orientações gerais da época em que o ato foi praticado220. O 

segundo, por sua vez, mais ligado ao tema deste trabalho, assegura que o agente público só 

poderá ser responsabilizado pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de 

dolo ou erro grosseiro. 

Quanto ao artigo 28, algumas considerações merecem ser feitas. Juntamente com 

os artigos 20, 21 e 22, o artigo 28 foi um dos mais discutidos no momento anterior à sanção 

presidencial. Isto porque, ao limitar a responsabilidade dos agentes ao dolo ou erro grosseiro, 

muitas entidades entenderam que haveria ofensa ao disposto na Constituição (art. 37, § 6º), pois 

a culpa estaria descartada. Isso significaria, segundo associações ligadas ao Tribunal de Contas 

(ATRICON e AUDICON), retrocesso "na almejada profissionalização da gestão pública" 

(apud. ANDRADE, 2019, p. 47) e, segundo associações ligadas ao Judiciário, "um contorno à 

Lei de Improbidade Administrativa, com artifícios para isentar de responsabilidade o agente 

público" (apud. ANDRADE, 2019, p. 50). 

Ao contrário do que pregaram as críticas, o dispositivo foi elaborado com a 

finalidade de prestigiar os agentes públicos honestos, de modo que eles tivessem amparo legal 

para promover inovações na gestão pública. Conforme destacado por Juliana Palma ao explicar 

o projeto de lei que deu origem aos novos dispositivos da LINDB, o sistema de controle da 

administração trata todos os agentes públicos – honestos ou não – a partir dos mesmos 

parâmetros de responsabilização (PALMA, 2018, p. 12). Daí a preocupação do artigo 28 com 

os gestores públicos honestos. 

 
219 Outros dois casos que trataram de dúvidas interpretativas foram os Casos 164, 370 e 486. 
220 Teria faltado esse tipo de cuidado sobretudo nos casos em que o ato foi praticado com base em lei municipal 

(geralmente na categoria "gestão de pessoal"), posteriormente considerada inconstitucional pelo Órgão Especial 
do TJSP. O Caso 421, porém, tem problema ainda mais grave, pois julgou a nomeação de cônjuge para a 
ocupação de cargo em comissão um ato ímprobo, ainda que o fato tenha ocorrido anteriormente à Súmula 
Vinculante 13/STF.  
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No entanto, para além da proteção à pessoa do gestor, o novo dispositivo visava 

garantir o bom funcionamento da máquina pública – buscando assegurar decisões mais rápidas 

e com menos custos –, com a atração de pessoas mais qualificadas e que busquem inovar na 

gestão pública (PALMA, 2018, p. 13). Nesse sentido, os agentes públicos desonestos 

continuariam a ser responsabilizados pelas demais legislações, incluindo a Lei de Improbidade 

Administrativa.  

Particularmente em relação ao erro grosseiro, a doutrina tem seguido na direção de 

que ele não se contrapõe à culpa, como teriam afirmado seus críticos. Muito embora seu 

significado (ou não significado)221 tenha sido vetado pelo Presidente da República222, a verdade 

é que sua essência já vinha sendo aplicada pelos tribunais, ao menos no tocante à 

responsabilização pelo artigo 11, da LIA, como as decisões acima reproduzidas demonstraram 

quanto à jurisprudência não pacificada223. 

Assim, não são poucos os autores que equiparam o erro grosseiro à culpa grave224. 

Como explicam Gustavo Binenbojm e André Cyrino a partir de institutos do Direito Civil, o 

erro indica "falsa percepção da realidade (de fato ou de direito) perpetrada por técnico, 

parecerista ou gestor administrativo." (BINENBOJM; CYRINO, 2018, p. 212). Daí porque, 

para os mesmos autores, "estão abrangidas na ideia de erro grosseiro as noções de imprudência, 

negligência e imperícia, quando efetivamente graves – ou gravíssimas." (BINENBOJM; 

CYRINO, 2018, p. 213). É por isso que o artigo 28 não teria revogado o artigo 10, da LIA, mas 

 
221 Previa o § 1º, do art. 28: "Não se considera erro grosseiro a decisão ou opinião baseada em jurisprudência ou 

doutrina, ainda que não pacificadas, em orientação geral ou, ainda, em interpretação razoável, mesmo que não 
venha a ser posteriormente aceita por órgãos de controle judiciais." 

222 As razões para o veto foram: "A busca pela pacificação de entendimentos é essencial para a segurança jurídica. 
O dispositivo proposto admite a desconsideração de responsabilidade do agente público por decisão ou opinião 
baseada em interpretação jurisprudencial ou doutrinária não pacificada ou mesmo minoritária. Deste modo, a 
propositura atribui discricionariedade ao administrado em agir com base em sua própria convicção, o que se 
traduz em insegurança jurídica." (Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2018/Msg/VEP/VEP-212.htm >. Acesso em: 18 de janeiro de 2020). 

223 Como explica Juliana Palma ao tratar do valor dos vetos presidenciais, embora no Brasil não exista uma cultura 
em conhecer e usar a história legislativa para interpretar e aplicar a lei – há certa indiferença até – "a história 
legislativa importa para compreender todos os debates travados no curso do processo legislativo e qualificar a 
fundamentação do intérprete da Lei, notadamente do agentes públicos. Os vetos não interditam a adoção do 
conteúdo jurídico vetado, mas geram um ônus de motivação qualificada. É plenamente viável que determinada 
repartição edite regulamento disciplinando o erro grosseiro para fins de processo administrativo disciplinar." 
(PALMA, 2019, p. 60).  
Aliás, foi exatamente o que ocorreu alguns meses depois com a regulamentação da LINDB pelo Decreto 
9.830/2019, segundo o qual, no art. 12, § 1º, "considera-se erro grosseiro aquele manifesto, evidente e inescusável 
praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão com elevado grau de negligência, imprudência ou 
imperícia." 

224 Neste sentido, ANDRADE (2019, p. 277), NOBRE JUNIOR (2019, p. 194), JACOB; SANTOS (2019, p. 411); 
PELLEGRINI (2019, p. 415).  
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simplesmente o teria limitado quanto à intensidade do grau de culpabilidade, compatibilizando-

se com ele (ZARDO, 2019, p. 425). 

 
A adoção da categoria de erro grosseiro nos parece uma legítima opção legislativa, 
que respeita os limites de livre conformação estabelecidos pelo constituinte. Em 
outras palavras, o erro grosseiro é um código dogmático que exprime como a culpa 
deve ser valorada para que o agente público possa ser responsabilizado. E isso atende 
a objetivos concomitantes que o legislador pretendeu harmonizar ao fazer a sua 
escolha: de um lado, a repressão aos casos de negligência, imprudência e imperícia 
graves, e, de outro lado, a promoção da segurança jurídica e de uma abertura 
experimental a soluções inovadoras pelo agente público. O dever de boa 
administração será cumprido pelo agente público que se mantiver no limite entre os 
deveres de prudência e inovação, sem desbordar para os extremos. (BINENBOJM; 
CYRINO, 2018, p. 217).  

 

Como se lê na doutrina, a preocupação é sobretudo dos impactos do artigo 28, da 

LINDB, no artigo 10, da LIA, o qual não é objeto de investigação desta pesquisa, cuja 

preocupação é com o artigo 11. Mas ao dispor que o agente público responderá em caso de dolo 

ou erro grosseiro significaria que, a partir de agora, aplica-se também o erro grosseiro à violação 

aos princípios da Administração Pública? Porque, como visto ao longo deste trabalho, tanto a 

doutrina quanto a jurisprudência praticamente pacificaram a ideia de que o tipo do artigo 11 

exige o dolo, não podendo o agente ser responsabilizado pela culpa. 

Há duas maneiras de abordar esta questão. A primeira seria simplesmente ignorá-

la, afirmado que a LIA, para punir o agente público cuja conduta é tipificada pelo artigo 11 

exige o dolo e, portanto, "ponto final". Erro grosseiro, então, seria uma categoria descartável 

para estes casos de violação aos princípios. A segunda seria ter um pouco de cautela e, antes de 

tomar qualquer decisão, voltar os olhos para o que tem acontecido nas decisões de improbidade 

administrativa a fim de saber se a categoria do erro grosseiro poderia ter valia. 

Infelizmente, como várias passagens deste trabalho demonstraram, as decisões que 

fizeram parte da amostra acabam, em não poucas vezes, desconsiderando as diferenças entre 

dolo e culpa, ilegalidade e improbidade, muito em função dos "atalhos" do tema. Há decisões 

que simplesmente omitem qualquer discussão sobre o elemento subjetivo (erosão dos filtros); 

outras, fazem o "salto" da ilegalidade para a improbidade, seja porque presumem o dolo, seja 

porque usam o "atalho" do dolo genérico. Em outras palavras, ainda há muito a ser desenvolvido 

e aperfeiçoado em matéria de improbidade administrativa por violação aos princípios da 

Administração Pública. 

Nesse sentido, a categoria de erro grosseiro tem bastante valia para a compreensão 

do artigo 11, da LIA. Ele vem colaborar para que existam decisões mais atentas e 

fundamentadas, porque dificulta simples presunções, sobretudo quanto ao comportamento do 
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agente. Neste ponto, o erro grosseiro poderia incentivar aprofundamentos em relação à 

diligência do agente público – e, principalmente, do gestor público – no exercício de suas 

funções. Ao invés de se criar presunções de dolo – "sabia ou devia ter conhecimento" – 

categorias de erros grosseiros poderiam ser construídas – por exemplo, dispensar licitação sem 

amparo legal, sem o procedimento de dispensa e sem consulta ao órgão jurídico.  

Como explica Mario Engler Pinto Júnior, trazendo ideias do Direito Societário 

quanto à responsabilização dos administradores de empresas, a LINDB trouxe "um modelo 

parecido de imputação de responsabilidade pela inobservância do dever de diligência do 

administrador público" (PINTO JÚNIOR; 2019, p. 37). Assim, verificar-se-ia se o agente "atua 

de forma proativa e toma decisões informadas, refletidas e desinteressadas" (PINTO JÚNIOR, 

2019, p. 37), o que não significa que a decisão deva ser acertada em seus resultados225. Esta, 

certamente, pode consistir em mais uma contribuição da LINDB à LIA. 

 

5.3.4. Aplicando sanções com melhores parâmetros 

 

Os resultados da pesquisa demonstraram que a fase da decisão destinada a aplicar 

as sanções às condutas ímprobas é o momento esquecido, inexistindo uma real justificação da 

escolha das sanções. Em grande parte, isso se deve à falta de parâmetros na LIA que possam 

orientar quais são as sanções adequadas ao caso concreto.  

Nesse sentido, a LINDB trouxe dispositivos que podem auxiliar o aplicador da LIA. 

Como dito linhas atrás, o artigo 22, na opinião de Eduardo Jordão, poderia ser dividido em dois 

blocos. É justamente no segundo, composto pelos §§ 2º e 3º, é que melhores parâmetros podem 

auxiliar na dosimetria das ações de improbidade.  

Não previstos na redação original do projeto da Lei nº 13.655/2018, os §§ 2º e 3º 

foram acrescentados na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), no Senado 

Federal, pela Senadora Simone Tebet. Considerou-se que era uma forma de aperfeiçoar o 

dispositivo original no tocante à dosimetria das sanções. Segundo o relatório da Senadora, usou-

se como base o disposto no artigo 128, da Lei nº 8.112/1990, "reconhecido como um dispositivo 

 
225 Em seguida, o autor explica o que seriam esses requisitos: "A decisão informada é aquela que leva em conta 

todas as informações relevantes então disponíveis, incluindo pareceres e relatórios técnicos produzidos por 
solicitação ou não dos decisores, sem abrir mão da postura cética e questionadora. Já a decisão refletida pressupõe 
a análise comparativa das possíveis alternativas e suas consequências, assim como a identificação dos riscos 
associados e dos fatores que podem influenciar o resultado final. Por último, a decisão desinteressada deve ser 
tomada sem conflito de interesses, ante a inexistência de qualquer benefício potencial para o administrador ou 
terceiros a ele ligados." (PINTO JÚNIOR, 2019, p. 37). 
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que trata do tema de forma apropriada, inclusive para proibir o bis in idem." (BRASIL, PLS 

349/2015, 2018, p. 7). 

De fato, a semelhança entre o § 2º e o artigo 128 da Lei 8.112/1990 é clara, apenas 

trocando-se as nomenclaturas do funcionalismo – penalidades e antecedentes funcionais – para 

uma categoria mais ampla – sanções e antecedentes do agente –, de modo que pudesse ser 

aplicável a todo o direito sancionador. Assim, a redação consolidada do dispositivo foi: "na 

aplicação das sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os 

danos que dela provieram para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou 

atenuantes e os antecedentes do agente.".   

Conforme explica Eduardo Jordão, o § 2º tem uma importância substancial e 

procedimental. Substancial porque ele segue a proposta do caput e do § 1º do artigo 22, ou seja, 

preocupa-se com as circunstâncias também no momento de fazer a dosimetria. E, 

procedimental, porque "a inserção dos dispositivos vai na linha de outros dispositivos do projeto 

que exigem uma 'motivação reforçada' ou 'qualificada' da atuação pública (das esferas 

administrativa, controladora e judicial), ao especificarem aspectos que devem ser objeto de 

menção específica" (JORDÃO, 2018, p. 85). Isto significa que "não será suficiente que estas 

circunstâncias sejam consideradas 'implicitamente'; devem vir expressas na motivação do ato 

sancionador." (JORDÃO, 2018, p. 85). 

Dessa maneira o § 2º, do artigo 22, é certamente o primeiro passo para que a 

fundamentação das decisões que aplicam sanções da LIA seja aperfeiçoada. Tal qual a pesquisa 

apontou no item 5.2.3 (supra), as justificativas para que seja aplicada uma sanção e não outra 

permanecem ocultas na maioria das decisões. Mesmo aquelas que se esforçam em justificar não 

o fazem de maneira suficiente.  

Ademais, relembrando o que foi apresentado no item 3.2.3 (supra), o § 2º vem ao 

encontro do que parcela da doutrina defende, isto é, que sejam usados como parâmetros para a 

LIA os "antecedentes", "circunstâncias atenuantes" e "circunstâncias agravantes", a exemplo 

do que acontece no Direito Penal (AMORIM JUNIOR, 2017). Cumpre destacar que algumas 

decisões da pesquisa, ainda que sem maiores aprofundamentos, realizaram alguma 

contextualização. 

Assim, no Caso 31, o acórdão manteve a dosimetria feita na sentença que condenou 

o Prefeito de Cajamar no grau máximo das sanções previstas no inciso III, do artigo 12, ou seja, 

à suspensão dos direitos políticos por 5 anos, proibição de contratar e receber benefícios fiscais 

e creditícios pelo prazo de 3 anos e multa civil de 100 vezes a remuneração. Reproduzindo 

outras três condenações do réu por ato de improbidade, o acórdão entendeu que isto "demonstra 
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lamentável e reprovável reiteração de condutas ímprobas, a merecer a aplicação das penas em 

seu grau máximo" (Caso 31, p. 18). 

Contrariamente, no Caso 158, embora a julgadora tenha afirmado que "apurou-se a 

existência de outras 14 (quatorze) ações civis públicas com a mesma causa de pedir contra o 

requerido Elias" (Caso 158, p. 8), no momento de fixar as sanções, ao invés de considerar os 

antecedentes do agente, a decisão reduziu a dosimetria, pois "uma das ações intentadas com a 

mesma causa de pedir contra o requerido Elias e outros prestador de serviços de transporte já 

foi julgada por esta Colenda Câmara, com adoção da mesma solução ao caso" (Caso 158, p. 

10). A rigor, a sanção aplicada deveria ter sido agravada em relação aos outros casos, pois o 

agente público já tinha antecedentes.226 

Argumentos como "devolução do valor", "ausência de enriquecimento próprio", 

"baixos valores envolvidos", "prestação efetiva do serviço" foram usados em alguns casos, mas 

sem que fosse possível, a partir do conjunto de casos, encontrar uma diretriz para aplicar estas 

circunstâncias em outros casos. Nesse sentido, é necessário que se vá além dos novos 

dispositivos da LINDB, através de mudanças legislativas na LIA, de modo que o tema da 

dosimetria seja tratado de modo mais sofisticado. Isso é essencial ao se considerar que as 

categorias de antecedente, agravantes e atenuantes podem não estar sendo aplicadas da maneira 

mais adequada.  

Veja-se, por exemplo, o que ocorreu no Caso 448, que tratou de situação na qual 

um médico, servidor efetivo do Município de Assis, foi preso em flagrante no cometimento do 

delito de concussão, isto é, teria exigido vantagem pecuniária indevida para realizar cirurgia 

em seu consultório privado, muito embora o procedimento fosse integralmente coberto pelo 

SUS. O voto vencedor que condenou o réu – houve divergência no sentido da absolvição – 

entendeu que houve captação de clientela pelo médico, uma vez que estaria usando sua função 

pública para atendimento privado e remunerado. Não há dúvida de que a decisão foi bastante 

atenta aos fatos e provas. Porém, no momento de fixar as sanções, o voto considerou que: 

 
Passa ao alto a singular circunstância de que os autos consignam que o requerido 
registra antecedentes, em tese, de estelionato e transgressão à Lei de 

 
226 Fenômeno parecido ocorreu no Caso 251, no qual considerando que o caso tinha as mesmas partes, com a 

mesma causa de pedir, mas apenas com períodos diversos, decidiu-se aplicar as mesmas sanções do julgamento 
anterior, "em homenagem à segurança jurídica" (Caso 251, p. 19). Também, no Caso 92, diante de sucessivas 
condenações dos mesmos réus – Prefeito e Secretários – quanto a fatos da mesma natureza, mas com empresas 
diferentes, entendeu-se que quanto à proibição de contratar, "para não lhes agravar as sucessivas condenações, a 
pena de suspensão dos direitos políticos será aplicada concomitantemente com outras idênticas impostas nos 
processos citados neste acórdão. Nesse ponto (pena de suspensão dos direitos políticos), em julgamento 
estendido, fiquei vencido: a douta maioria decidiu que essa pena, tal como as demais, deve ser cumprida em 
concurso material com outras idênticas impostas nas demais sanções de improbidade." (Caso 92, p. 12).  
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Entorpecentes, fatos que conquanto não exerçam influência direta no desfecho 
deste processo, dado que seria impensável sancionamento por imputação formalmente 
estranha ao libelo, prestam-se como apontamentos para uma reflexão acerca de 
sua personalidade na condição de funcionário público categorizado. 
É que aquele fato pretérito tem em comum com este a circunstância 
administrativamente relevante de ter ocorrido também no exercício da profissão de 
médico ginecologista e obstetra já investido em função pública, não se afigurando 
supérfluo enfatizar que manter uma vida social ilibada compõe o catálogo dos 
compromissos mais elementares de todo agente do Estado. (Caso 448, p. 21, grifo 
nosso). 

 

No Direito Penal, personalidade do agente, prevista no art. 59, do Código Penal, é 

bastante discutível como critério sério para a dosimetria da pena (TEIXEIRA, 2015, p. 137). É 

por esse motivo que sua aplicação na improbidade administrativa deve ser feita com cautela. 

Afinal, o julgamento é da conduta e das circunstâncias que a envolveram, não da personalidade 

do agente público. 

Se o § 2º é primeiro passo para se encontrar melhores parâmetros para a dosimetria 

das sanções, o § 3º, do artigo 22 tocou em questão bastante delicada e não apenas pertinente à 

improbidade administrativa, mas a todo o sistema de controle dos agentes públicos: a separação 

de instâncias de responsabilização. Assim, ao final, o § 3º assentou que "as sanções aplicadas 

ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e 

relativas ao mesmo fato." 

Como já foi explicado, o artigo 12, da LIA, deixou expresso que as sanções 

previstas na lei independem das sanções penais, civis e administrativas previstas nas legislações 

específicas. Esse tipo de dispositivo está previsto em outras leis, tais como no Código Civil (art. 

935), na Lei nº 8.112/1990 (art. 125) e na Lei nº 12.846/2013 (artigo 30), o que sustenta a ideia 

de que as esferas de responsabilização são autônomas e, portanto, o fato de um agente ter sido 

condenado (ou absolvido) em uma não significa que será condenado (ou absolvido) em outra. 

Atualmente, como visto anteriormente no capítulo 2.3 (supra), há um crescente 

discurso de que ser responsabilizado pelo mesmo fato em instâncias diferentes – por exemplo, 

um gestor público que responde pela mesma conduta em uma ação penal, de improbidade 

administrativa, no Tribunal de Contas e a um processo administrativo disciplinar – poderia 

consistir em uma violação ao princípio do ne bis in idem. 

Nesse sentido, o § 3º, do artigo 22, da LINDB trouxe dúvidas quanto ao seu real 

significado. Muitos o interpretaram como um legitimador para a aplicação de sanções em 

diferentes esferas para o mesmo fato, embora a intenção, como exposto na justificativa da 

Senadora Simone Tebet, fosse justamente impedir o bis in idem. Contudo, não se trata disso. O 

§ 3º trouxe importante inovação na dosimetria das sanções ao exigir que o aplicador considere 



 215 
 

– alguns o chamam de "dosimetria conglobante" (TOMELIN, 2019, p. 174), outros de 

mecanismo de desconto (MACHADO, no prelo) – o que foi aplicado em outras instâncias 

anteriormente: 

 
Em outras palavras, a aplicação sucessiva ou concomitante de duas ou mais sanções 
(com igual natureza) decorrentes de um mesmo fato não poderá representar nem a 
simples somatória entre elas e tampouco a inaplicação ou afastamento de algumas 
dessas sanções. Ao contrário: pelo teor do § 3º, se um único fato corresponde a 
hipótese legal cuja ocorrência está atrelada à consequente aplicação de duas ou mais 
sanções, nenhuma dessas sanções deve ser desconsiderada em sua inteireza, mas 
aplicação da segunda deve considerar a cumulatividade entre elas como circunstância 
atenuante em sede de dosimetria. 
Em termos práticos, em havendo mais de um processo sancionatório decorrente do 
mesmo fato, a segunda autoridade a aplicar a sanção, deverá considerar, na dosimetria 
desta sanção, a aplicação de sanção por outra autoridade como atenuante que justifica 
a redução da penalidade discutida no julgamento sob sua responsabilidade. 
(HENRIQUES; BORGES, 2019, p. 505). 

 

Assim, partindo do que as autoras acima defendem, um agente que recebeu a sanção 

de multa civil ou de proibição de contratar no Tribunal de Contas, deveria receber sanções desta 

mesma natureza de maneira mais branda na ação de improbidade ou na ação penal. Daí porque 

o § 3º deve ser visto como um atenuador da separação entre as instâncias, isto é, um "paliativo 

para as duplicações de sanções que já existem e são uma realidade" (JORDÃO, 2018, p. 87). A 

partir deste novo dispositivo da LINDB, o julgador deverá igualmente contextualizar a sanção 

à luz de eventuais sanções anteriores recebidas pelo agente público, o que demandará maior 

diálogo entre os órgãos de controle. 

Entretanto, como regra, a pesquisa concluiu que as decisões de improbidade 

administrativa ignoram se foram aplicadas sanções previamente por outros órgãos de controle. 

O exemplo mais evidente foi o TCE-SP. Embora suas decisões tenham aparecido em 112 ações 

de improbidade, como foi destacado no item 5.1.4 (supra), não se viu referências às sanções da 

Corte de Contas no momento da dosimetria da improbidade.  

Tampouco houve redução da dosimetria em função de condenação pretérita. Pelo 

contrário. No Caso 11, no qual o agente público teria se utilizado de entidade do terceiro setor 

como intermediária para contratar, sem concurso, um servidor, a decisão de improbidade não 

apenas usou a decisão do TCE-SP para reconhecer a ilegalidade. Indo além, ao sancionar o 

Prefeito à suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar e multa, fez questão de 

enfatizar – embora sem explicar – que "a natureza jurídica desta multa difere daquela aplicada 

pela E. Corte de Contas" (Caso 11, p. 13).  
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Particularmente quanto às decisões penais, no Caso 348, por exemplo, o réu já havia 

sido punido na esfera criminal e no processo administrativo disciplinar em razão de ter recebido 

valores públicos para pagamento de despesas de viagem sem prestar contas. Afastando 

expressamente a alegação de ne bis idem, a decisão na ação de improbidade aplicou sanções 

que já haviam sido aplicadas nas outras instâncias, tais como a perda da função e a multa. 

Quanto à admissibilidade de aplicação de sanções iguais aos mesmos fatos em 

esferas diferentes, alguns autores alegam que isto decorre não apenas da "multiplicidade de 

órgãos dotados de autonomia e com sobreposição do objeto de suas competências 

sancionatórias", mas também "da existência de sanções aplicáveis como consequência do 

mesmo fato, mas resguardando bens jurídicos diferentes e em atenção a esferas de 

responsabilidade distintas." (HENRIQUES; BORGES, 2019, p. 508). Neste caso, não existiria 

bis in idem, como sintetizam as mesmas autoras: 

  
Essencialmente, a vedação do bis in idem importa a proibição de mais de uma reação 
punitiva, em decorrência de um mesmo fato, em face de um mesmo sujeito, quando 
tais sanções são previstas por normas jurídicas que tutelam um mesmo bem jurídico 
e dentro de um mesmo sistema de responsabilidade. Não há que se falar em bis in 
idem, portanto, quando um único agente, ainda que com base no mesmo fato ou ato, 
receba multiplicidade de sanções de mesma natureza decorrentes de normas jurídicas 
que tutelam bens jurídicos distintos. Por exemplo, a aplicação, em razão de mesmo 
fato, de uma sanção de multa por ato de improbidade administrativa, com base na Lei 
nº 8.429/1992, e um sanção de multa, com base na Lei nº 8.443/1192 (Lei Orgânica 
do Tribunal de Contas da União), não indicam bis in idem, mas, tão somente, 
sobreposição de competência sancionatória que, por se referir a sistemas de 
responsabilidade distintos está em conformidade com o sistema jurídico brasileiro. 
(HENRIQUES; BORGES, 2019, p. 513 – 514)227. 

 

A explicação, no plano teórico, é plausível. Contudo, na prática, é difícil identificar 

bens jurídicos tão diversos que justificassem a aplicação de multa na ação de improbidade e na 

Corte de Contas, sobretudo porque as decisões de improbidade confundem ilegalidade e 

improbidade, como esta pesquisa apontou. E, ainda, não é porque existem duas leis prevendo 

sanções é que se tem dois bens jurídicos diferentes. Nesse sentido, muito embora não seja tema 

a ser tratado neste trabalho, a impressão que se tem é de que tanto a doutrina quanto a 

jurisprudência carecem de aprofundamento neste tema. Basta ver que no item 3.1.1 (supra) 

foram expostas várias teorias diferentes acerca de qual seria o "bem jurídico" protegido pela 

LIA228. 

 
227 Jorge Munhós de Souza entende da mesma maneira quanto à multa, pois a previsão desta sanção em mais de 

um diploma legal para um mesmo fato significaria uma opção do legislador em "exasperar as consequências 
sancionadoras daquela conduta ilícita" (SOUZA, 2016, p. 239). 

228 Sirlene Arêdes também aponta os obstáculos teóricos e práticos para identificar bens jurídicos protegidos. 
(ARÊDES, 2019). 
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Ademais, não são poucos os autores que têm desenvolvido leituras diferentes sobre 

a independência das esferas, seja porque este arranjo tem proporcionado o desperdício de 

recursos humanos e estatais ao lidar com situações idênticas em âmbitos diferentes, seja porque 

este arranjo violaria direito fundamental (MACHADO, no prelo).  

Nesse sentido, segundo Maira Rocha Machado, poderia haver um esforço no plano 

legislativo com dois caminhos. O primeiro seria uma eventual nova lei "identificar entre os 

diferentes tipos de programas jurídicos sancionatórios qual é aquele mais adequado à situação 

problemática que visa regular" (MACHADO, no prelo). O segundo, seria uma sofisticação nas 

atuais legislações quanto "às exigências de comunicação entre os programas, às possibilidades 

de intercâmbio de provas, de suspensão de um procedimento para aguardar desfecho de outro 

e, até mesmo, de interrupção de um procedimento em razão do desfecho alcançado em outro." 

(MACHADO, no prelo).  

Porém enquanto isto não ocorre, os autores tentam propor soluções teóricas sobre 

o tema, partindo de diferentes referências legais e doutrinárias, sem que exista uma única 

resposta229.  

O fato é que os novos dispositivos da LINDB reacenderam este e outros debates no 

tema da improbidade administrativa. É por isso que como o título deste item sugeriu LIA e 

LINDB devem andar juntas. Como a pesquisa demonstrou, algumas decisões já seguiram esse 

caminho, ainda que não expressamente. A tarefa, agora, é aprofundar esta parceria.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
229 Tratando do tema a partir da Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013), Helena Regina Lobo da Costa parte do 

fundamento de que o poder punitivo do Estado deve ser controlado, sendo que a proibição de bis in idem decorre 
de uma regra constitucional e, ainda, do dever de proporcionalidade nas punições aos indivíduos (COSTA, 2015). 
Já Jorge Munhós de Souza, também refletindo sobre a Lei Anticorrupção, estabelece alguns standards aplicativos 
ao ne bis in idem, tais como: (i) permitir aos órgãos de investigação que, uma vez constatando que o indivíduo 
já foi suficientemente punido em outra esfera, deixe de investigar, interrompa a investigação ou deixe de punir; 
(ii) permitir aos juízes, com base no princípio da suficiência da pena, que deixem de aplicar sanções já aplicadas 
em outras esferas (SOUZA, 2016). Cristina Fortini e Ariane Sherman, ao colocarem a LIA e a Lei Anticorrupção 
lado a lado, defendem que a aplicação de uma ou outra depende do sujeito ativo da conduta (FORTINI; 
SHERMAN, 2018). Por fim, Sirlene Arêdes talvez seja quem tenha proposto a teoria mais geral sobre o ne bis 
in idem. Particularmente quanto à identidade de fatos, a autora propõe o uso dos critérios da especialidade, 
consunção, subsidiariedade e alternatividade entre normas para a escolha da norma a ser aplicada. Já quanto à 
identidade de fundamento, o critério a ser investigado seria o do tipo de relação jurídica do agente com o Estado 
(ARÊDES, 2019). 
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6. CONCLUSÃO 

 

Esta é uma pesquisa que se preocupou em responder à seguinte pergunta: como as 

decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo fundamentam o ato de improbidade que viola os 

princípios da Administração Pública? Para tanto, o trabalho se dividiu em dois grandes 

momentos: o primeiro, teórico, que, em certa medida, justifica o segundo, empírico. A despeito 

desta divisão, ambos os momentos se cruzam ao longo do trabalho, de modo que não há 

separação estanque entre eles. 

Assim, no plano teórico, partiu-se do movimento do Rule of Law para 

contextualizar a Lei de Improbidade Administrativa. Este movimento que se destacou no final 

dos anos 1980 no âmbito internacional defendia a aplicação indistinta de leis claras e previsíveis 

a todos – incluindo os governantes –, o aperfeiçoamento das instituições – sobretudo daquelas 

relacionadas ao Poder Judiciário –, e a boa governança – conceito que abrange o combate à 

corrupção. Uma medida importante para este estado de coisas era a redução de espaços de 

discricionariedade dos governantes. 

Afirmou-se que a LIA, sancionada em 1992, seria um reflexo dos ideais deste 

movimento e do contexto político brasileiro da época. A nova lei que tinha por objetivo 

defender a probidade no trato dos recursos públicos seria o ponto alto de uma combinação de 

fatores, dentre os quais se destacam dois: o fortalecimento do Ministério Público com a Lei da 

Ação Civil Pública e com a Constituição da República Federativa de 1988, na qual conseguiu 

a independência do Executivo e passou a ser seu agente fiscalizador, e a ideia de que a 

Administração Pública, na nova Constituição, devia respeito aos princípios da legalidade, 

moralidade, impessoalidade e publicidade, razão pela qual dedicou-se um capítulo abrangente 

com as regras as quais ela estava subordinada. 

Diante das dificuldades enfrentadas no passado para punir os agentes públicos 

ímprobos, tanto na esfera penal quanto através da legislação que punia o enriquecimento ilícito, 

a LIA optou por um texto de natureza aberta, que possibilitasse maior alcance sobre diversos 

tipos de ilícitos, com menor ônus probatório das instituições de controle e com a possibilidade 

de aplicação de diferentes tipos de sanções. 

Porém, quase três décadas depois, o controle da Administração Pública se insere 

em outro contexto. O diagnóstico é de que há riscos de substituição do gestor pelo controlador, 

de sobreposição (ou ausência de coordenação) entre as instituições de controle e de 

multiplicidade de instâncias sancionatórias. Nesse contexto, cuja preocupação principal é com 
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a segurança jurídica, a LIA, justamente pelo caráter aberto e principiológico, enfrenta críticas 

ao possibilitar a propositura de ações e a tomada de decisões a partir de fórmulas abstratas. 

Diante desse diagnóstico, em abril de 2018 sancionou-se a Lei nº 13.655/2018, que 

acrescentou dez novos dispositivos à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 

buscando conferir mais segurança jurídica na interpretação e aplicação das normas de direito 

público – um impulso realista (SUNDFELD; GIACOMUZZI, 2018) – e, ainda, dar mais 

conforto decisório aos agentes públicos honestos.  

A seguir, ainda no âmbito teórico, a pesquisa apresentou, no aspecto normativo, por 

que a LIA se insere no contexto de incerteza e falta de segurança jurídica. Para tanto, a partir 

de um olhar cético, notou-se como a Lei é cercada de controvérsias, sobretudo quanto ao artigo 

11, que prevê o tipo de improbidade por violação aos princípios da Administração, e artigo 12, 

que prevê as sanções. 

Quanto ao artigo 11, diagnosticou-se que ora é visto com entusiasmo ora com 

cautela. Diverge-se quanto ao significado de improbidade administrativa, ao modo de aplicação 

do seu caput, aos princípios e aos deveres dos agentes públicos, bem como ao significado do 

elemento doloso da improbidade. Nesse sentido, não se tem certeza de quais comportamentos 

podem ser tipificados como violadores dos princípios da Administração Pública.  

Já em relação ao artigo 12, verificou-se que os contornos das sanções previstas na 

LIA não são precisos, pois não há certeza sobre o alcance dos seus efeitos. De um lado, há 

compreensões ampliativas da norma; de outro, há leituras restritivas. Ainda, notou-se que são 

poucos os parâmetros previstos na Lei para fazer a dosimetria das sanções, deixando ao julgador 

um espaço de discricionariedade quanto à escolha de qual sanção aplicar e da sua intensidade.  

A pesquisa entendeu que diante da controvérsia interpretativa da LIA – entre 

cautelosos e restritivistas ou entusiastas e ampliativistas – é possível estabelecer uma 

classificação que divide a produção doutrinária do Direito Administrativo entre a posição 

liberal (subjetivista), preocupada sobretudo com os direitos individuais de defesa, e a posição 

estatizante (publicista), que dá primazia ao chamado interesse público. Ademais, as 

controvérsias são aprofundadas pelo caráter político da LIA, o que certamente fortalece a 

necessidade de se ter um olhar cético sobre as teorias que se propõem a "formatar" a Lei. 

Diante dessas percepções teóricas sobre a contextualização da LIA, bem como de 

suas controvérsias normativas, a pesquisa passou ao segundo momento, de diagnóstico 

jurisprudencial.  

Inicialmente, foi apresentada a metodologia da pesquisa, isto é, as justificativas para 

o recorte de Jurisdição (TJSP), para o recorte temporal (de 26 de outubro de 2017 a 25 de 
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outubro de 2018, ou seja, seis meses antes e seis meses depois da Lei nº 13.655/2018) e para os 

parâmetros de pesquisa adotados. Discorreu-se sobre a amostra bruta encontrada (524 decisões) 

e sobre os critérios utilizados para refiná-la, resultando, ao final, em 353 acórdãos que foram 

objeto do diagnóstico. A seguir, foram apresentadas as variáveis de pesquisa, sendo que para 

responder à pergunta de pesquisa, foram construídos quatro grupos: (i) fato e norma; (ii) 

fundamentação; (iii) citações; (iv) sanções. Em seguida, expôs-se o método para fazer o 

diagnóstico, que consistiu na análise qualitativa dos elementos da decisão, bem como na 

Teorização Fundamentada nos Dados (TFD). Ao final desta parte, foram apresentadas as 

advertências para a compreensão do diagnóstico da pesquisa. 

Chegou-se, assim, ao diagnóstico jurisprudencial, o qual foi dividido em três 

grandes blocos: (i) a impressão geral sobre as decisões; (ii) o diagnóstico sobre a 

fundamentação das decisões que tratam do ato de improbidade que viola os princípios da 

Administração Pública; (iii) as possibilidades trazidas pelos novos dispositivos da LINDB para 

a aplicação da LIA. 

No primeiro grande bloco, o diagnóstico consistiu no seguinte:  

1) O Tribunal tende a rever as decisões de primeiro grau, na maior parte revendo 

em favor dos réus, mas os Desembargadores não tendem a revisar os votos dos colegas, 

considerando o baixo número de decisões não unânimes.  

2) Os Prefeitos são os principais agentes públicos controlados, sendo comum às 

decisões o uso de um gestor público idealizado como parâmetro comparativo.  

3) As contratações públicas – aquisição de bens, contratação de serviços e de 

pessoal – são a principal categoria de conduta controlada nas decisões.  

4) As decisões de improbidade costumam referenciar decisões de outras 

autoridades, tais como decisões eleitorais, penais ou de processos administrativos disciplinares. 

De modo geral, há coincidências entre as diferentes instâncias quanto à avaliação do 

comportamento do agente. A autoridade mais mencionada é o TCE-SP, sendo que a decisão 

deste Tribunal que julga irregular ou ilegal o ato do Executivo tende a ter "mais peso" nas ações 

de improbidade se comparada à decisão em sentido contrário. 

5) A doutrina e a jurisprudência não têm papel relevante nas decisões, pois 

geralmente as citações de autores ou de decisões do STJ ou do próprio Tribunal são genéricas, 

sem relação com o caso concreto. 

6) Houve um número razoável de "descuidos" (ou confusões) nas decisões quanto 

à simples aplicação da lei – diferente de fundamentação –, tais como: mistura de sanções, 

inovação de sanções, ausência de discussão sobre pontos necessários à aplicação da LIA.  
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No segundo grande bloco do diagnóstico, relacionado diretamente à pergunta de 

pesquisa, isto é, com a fundamentação das decisões, concluiu-se o seguinte: 

1) O artigo 11 da LIA é realmente um tipo curinga, usado quando não houve a prova 

do enriquecimento ilícito ou do dano ao erário. Assim, houve uma quantidade razoável de 

decisões nas quais houve a desclassificação do tipo, isto é, a decisão afastou os tipos do art. 9º 

ou 10, para condenar o agente público no artigo 11. 

2) Houve um alto número de decisões condenatórias que usaram os princípios de 

maneira genérica, isto é, que afirmaram genericamente que a conduta do agente havia violado 

os princípios da Administração. Houve decisões que sequer citaram os princípios violados. 

Quando mencionados, os princípios na maior parte dos casos não foram fundamentados e, 

mesmo nos poucos casos que o foram, não foram relevantes para a decisão final. Dessa maneira, 

a pesquisa concluiu que a função dos princípios tende a ser de enfeite, ou seja, um ornamento 

na decisão de improbidade. A rigor, o que determinou a condenação foi a violação a uma regra 

legal e, ainda, o chamado desvio de finalidade do ato administrativo, razão pela qual este antigo 

instituto merece melhor estudo. 

3) A ideia constantemente repetida na doutrina e na jurisprudência de que 

"improbidade não é sinônimo de ilegalidade" deve ser lida com cautela. A pesquisa concluiu 

que o juízo de legalidade predominou nas decisões de improbidade, sendo que na maioria dos 

casos em que se concluiu haver ilegalidade, houve também o reconhecimento da improbidade. 

Foram poucos os casos desviantes. 

4) O trabalho buscou construir categorias de dolo ou sua ausência. A partir delas, 

concluiu-se que tem ocorrido uma erosão dos filtros da improbidade administrativa, tal qual 

ocorreu na área de responsabilidade civil do Direito Privado. Isto porque não apenas o dano é 

dispensável para ocorrer a violação aos princípios da Administração, mas o elemento subjetivo 

tem sido ignorado pelas decisões, seja porque ele não é investigado (ou se confunde com culpa 

ou tal investigação é considerada irrelevante), seja porque há um raciocínio que se equipara à 

presunção de dolo na conduta (por exemplo: dever de conhecer a lei, a conduta revela a 

intenção, o cargo impunha o dever de conhecer a ilegalidade etc.), aproximando-se, assim, com 

a responsabilização objetiva do agente público.  

5) As teses construídas pelo STJ sobre o elemento subjetivo nas ações de 

improbidade facilitam a decisão de improbidade, razão pela qual a pesquisa as chamou de 

"atalhos da improbidade". Contudo, verificou-se que quando os atalhos não são "preenchidos" 

(fundamentados) pelo aplicador da LIA, o resultado é uma decisão frágil. Assim há situações 

em que o uso de um "atalho" pelo julgador pode resultar na condenação do agente público; o 
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uso de outro "atalho" por outro julgador, no mesmo caso (ou para o mesmo tipo de caso) pode 

levar a outro resultado, qual seja, a absolvição do agente. 

6) A despeito das críticas feitas a várias decisões quanto à fundamentação do dolo, 

a pesquisa entendeu que houve um número razoável de decisões que se esforçaram em 

identificar o elemento subjetivo (real consciência da ilegalidade) das condutas. Isto ocorreu 

sobretudo nos casos em que o julgador avaliou o contexto no qual a conduta foi praticada, seja 

para condenar, seja para absolver o agente. Foram casos nos quais verificou-se que o agente foi 

alertado da ilegalidade do ato por alguma autoridade, mas, mesmo assim, prosseguiu na 

conduta. Também, a análise contextual ocorreu nos casos em que a finalidade da conduta foi 

objeto de investigação, de modo a comprovar que o agente pretendia se beneficiar, beneficiar a 

terceiro ou prejudicar terceiro mediante o uso da função pública. 

7) Na grande maioria dos casos, não há justificação no momento de fixar e dosar as 

sanções a serem aplicadas aos agentes públicos ímprobos. As decisões usam expressões 

genéricas, geralmente se limitando a dizer que as sanções fixadas em primeiro grau foram 

proporcionais ou desproporcionais, mas sem explicar as razões que levaram o julgador àquela 

conclusão. Tampouco houve discussões sobre o alcance dos efeitos das sanções em espécie. 

8) Os parâmetros fixados no caput do artigo 12 e no seu parágrafo único são 

insuficientes para a dosimetria das sanções. Verificou-se que casos semelhantes tiveram 

sanções diferentes e que casos diferentes tiveram sanções semelhantes. Ainda, notou-se que as 

decisões não costumam usar outros precedentes para fixar as sanções e mesmo quando o fazem, 

não são atentas aos detalhes de cada caso. 

Por fim, o terceiro grande bloco do diagnóstico buscou relacionar a LIA às novas 

disposições da LINDB. As possibilidades encontradas de diálogo entre as duas leis foram as 

seguintes: 

1) Na amostra refinada da pesquisa, não houve nenhum caso que tenha mencionado 

expressamente os novos dispositivos da LINDB. No entanto, a pesquisa entendeu que algumas 

decisões aplicaram um raciocínio compatível com eles. 

2) Conquanto a pesquisa tenha concluído que princípios têm função ornamental nas 

decisões, tendo mais importância as regras legais, em alguns casos um princípio pode ter sido 

relevante. Para estes casos, entende-se que os novos dispositivos da LINDB podem refinar o 

uso dos princípios nas decisões judiciais. Um exemplo seria o a contraposição de princípios em 

dada situação, isto é, verificar se uma conduta violou um princípio com o objetivo de perseguir 

ou proteger outro princípio ou valor, de modo que as consequências práticas – caso o agente 

não tomasse aquela decisão – sejam consideradas. Contudo, para que a decisão judicial possa 
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fazer isto, é necessário que a decisão do agente público controlado seja igualmente 

fundamentada. Logo, decisões fundamentadas de controladores andam juntas com decisões 

fundamentadas de agentes públicos controlados. 

3) Os novos dispositivos da LINDB incentivam as decisões judiciais a investigarem 

o contexto no qual a decisão do agente público controlado foi tomada, levando em consideração 

as diferentes realidades da gestão pública. Trata-se de um exercício de sensibilização, empatia 

ou anti-romantismo, que considera as dificuldades reais enfrentadas por aquele que decidiu. 

Evidentemente, este raciocínio não significa que toda e qualquer argumentação do agente 

público será admitida, de modo a sempre exonerá-lo da responsabilidade. 

4) As dificuldades reais podem ser de ordem material ou jurídica, isto é, em relação 

a recursos financeiros, humanos etc., e de interpretação legal. Este último caso se aplica aos 

casos em que uma regra comporta controvérsia interpretativa. 

5) A ideia do erro grosseiro, conquanto ligado à culpa grave, pode contribuir na 

aplicação do artigo 11, da LIA, na medida em que consiste em um incentivo para que o julgador 

se atente ao comportamento do agente público dentro de determinado contexto a fim de saber 

se foi diligente ou não, se perseguia um fim escuso ou não. Neste sentido, seria uma maneira 

de evitar o uso de presunções do elemento subjetivo na improbidade. 

6) Os novos dispositivos da LINDB trouxeram outros parâmetros para que o 

julgador faça a dosimetria das sanções em caso de condenação. Embora isto seja positivo, a 

pesquisa entende que eles constituem apenas um primeiro passo para melhorar a justificação 

no momento de aplicar as sanções. Ainda, os novos dispositivos reacendem um debate 

necessário sobre o princípio do ne bis in idem e, se os novos dispositivos da LINDB não 

conseguiram resolver o problema da multiplicidade de esferas sancionatórias, ao menos tiveram 

o mérito de atenuar a separação total das instâncias de controle. 

 

***** 

 

A epígrafe deste trabalho foi tirada de uma canção composta por Arnaldo Antunes, 

Marisa Monte e Dadi Carvalho, chamada Sou Volúvel, pertencente ao álbum Disco (2013). Ela 

reflete bem os caminhos desta pesquisa. 

Quando ela começou, há dois anos, o espírito que a moveu foi a inconformidade 

com uma decisão judicial que havia condenado o cliente do autor da pesquisa em uma ação de 

improbidade administrativa. Um dos livros usados para o projeto de pesquisa foi Por que tenho 

medo dos juízes, de Eros Roberto Grau (2013), que refletia o sentimento da época. 
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De lá para cá, o cliente foi absolvido em segundo grau, novas ações de improbidade 

surgiram, outras tantas se encerraram. A pesquisa tomou diferentes caminhos. Mas, mais do 

que isto, a pesquisa empírica tem uma característica que a diferencia do método tradicional de 

revisão bibliográfica – geralmente relacionada ao trabalho jurídico "modelo parecer" (NOBRE, 

2009) – pois o pesquisador não sabe quais serão os pontos de chegada, isto é, ele não tem o 

controle sobre os resultados que podem aparecer. Como canta Arnaldo Antunes na mesma 

música: "de onde a ideia vai sair? / por onde vai andar? / onde o pensamento vai chegar? / acho 

que ele pode atravessar um território perigoso.".  

Nesse sentido, a pesquisa empírica é um meio para que se possa afirmar – 

novamente recuperando a canção de Arnaldo Antunes – que "só porque eu falei não quer dizer 

que eu sei / só porque que eu falei não quer dizer que eu não possa estar errado / só porque eu 

falei não quer dizer que é lei / só porque eu falei não quer dizer que seu eu falei está falado.". 

Ela permite que, ao final, o pesquisador altere as ideias com as quais iniciou a pesquisa, pois 

seu objetivo não é confirmar hipóteses. Daí porque a estrofe final da canção é "eu já mudei de 

ideia / e você com isso? / eu sou volúvel / não tenho compromisso." 

E, claro, depois do diagnóstico da pesquisa, o autor deste trabalho constatou que 

não há como afirmar que a fundamentação das decisões judiciais quanto ato de improbidade 

por violação dos princípios da Administração é terreno inóspito. Há, certamente, muitos 

problemas no uso dos princípios, na análise do elemento subjetivo e na aplicação das sanções. 

Por outro lado, há decisões que se esforçam – e o fazem com mérito – para conferir ao caso um 

julgamento fundamentado. Buscam entender o contexto para encontrar o elemento subjetivo da 

conduta. 

No entanto, se a canção reflete os caminhos da pesquisa, ela também se presta à 

conclusão deste trabalho. Isto é, se a pesquisa tem por natureza a volubilidade, o mesmo não se 

pode admitir da decisão judicial. Em outras palavras, a decisão judicial não tem esta 

prerrogativa de julgar casos semelhantes de modo diferente ou casos diferentes de modo 

semelhante. No caso da improbidade administrativa, não pode uma decisão usar um princípio 

em um caso e não usá-lo em outro igual; não pode escolher "atalhos" diferentes – que levarão 

a resultados diferentes – para tratar casos semelhantes; não pode aplicar sanções diferentes para 

condutas ímprobas semelhantes.  

A decisão não pode simplesmente mudar de ideia; o julgador não pode 

simplesmente dizer "e eu com isso?". Ela tem compromisso. 

Porque, se houver esta volubilidade na fundamentação, faltará um pressuposto do 

Rule of Law, isto é, a segurança jurídica na aplicação das normas jurídicas. E isto vem 
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acontecendo nas decisões de improbidade administrativa que tratam de violações aos princípios 

da Administração Pública. Este foi o diagnóstico da pesquisa; esta é a resposta à pergunta de 

pesquisa. 

Contudo, tudo isto é a resposta para o "como", não para o "por que". Este último 

tipo de indagação não foi alvo de investigação da pesquisa. Abre-se, então, uma nova agenda 

de pesquisa: por que as decisões de improbidade que tratam de violação aos princípios da 

Administração são volúveis? Será apenas uma questão de fundamentação? Ou há outros fatores 

a serem considerados? 

A pesquisa assume o risco e lança uma hipótese: a volubilidade também está na lei 

(ver item 5.1.6, supra). Se esta não for alterada, as decisões continuarão a seguir o mesmo 

caminho apontado no diagnóstico. E, quando se fala em alteração, não se trata de 

incrementalismo. Há questões profundas a serem enfrentadas e o capítulo 2 abordou algumas 

delas. Depois de quase três décadas de aplicação da LIA, considerando a volubilidade ainda 

persistente, há de se ter um ceticismo de que as controvérsias serão resolvidas apenas por teorias 

ou pelos tribunais.  

Como repensar a Lei de Improbidade Administrativa? Certamente, esta é uma 

questão a ser discutida. 
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ANEXO 1 – TABELA DOS ACÓRDÃOS DA PESQUISA 

 
Obs: os casos marcados em cinza foram descartados, não fazendo parte da amostra refinada. 
 
 

Número 
do caso Número do processo no TJSP 

1 0014054-50.2010.8260606 
2 1002775-49.2017.8260624 
3 1003682-35.2016.8260664 
4 4001799-81.2013.8260510 
5 0006982-10.2015.8260356 
6 1004480-41.2016.8260358 
7 0002102-59.2012.8260459 
8 0000494-51.2013.8260116 
9 0009878-37.2011.8260624 
10 1000013-80.2016.8260370 
11 3004743-76.2013.8260024 
12 1001086-15.2015.8260082 
13 1000327-30.2016.8260595 
14 00000684-14.2015.8260352 
15 1001727-76.2017.8260326 
16 0001247-76.2012.8260428 
17 1003782-47.2016.8260063 
18 0011983-23.2011.8260127 
19 0000517-54.2017.8260666 
20 0003488-86.2007.8260302 
21 1012040-08.2018.8260053 
22 1003627-06.2017.8260032 
23 0002280-89.2010.8260584 
24 0004914-80.2008.8260470 
25 0001945-77.2015.8260040 
26 0001010-31.2015.8260042 
27 1000453-66.2013.8260666 
28 1000342-44.2017.8260116 
29 1008771-85.2016.8260099 
30 1000349-44.2018.8260587 
31 0004053-50.2007.8260108 
32 0006833-37.2014.8260586 
33 0001507-65.2013.8260543 
34 1005976-09.2016.8260099 
35 0002667-42.2012.8.26.0097 
36 1002443-73.2016.8260024 
37 0005494-12.2015.8260197 
38 1000984-84.2016.8260493 
39 0012135-16.2009.8260168 

40 0001524-46.2014.8160453 
41 0006121-37.2012.8260127 
42 1002114-64.2017.8260529 
43 0010357-78.2009.8260566 
44 0000035-30.2010.8260512 
45 1005626-95.2016.8260624 
46 0031176-36.2013.8260068 
47 1000552-32.2016.8260601 
48 0000691-15.2011.8260459 
49 1002489-46.2016.8260482 
50 1000801-48.2017.8260083 
51 0001268-97.2014.8260358 
52 0006480-04.2007.8260566 
53 0027806-24.2011.8260196 
54 1004339-63.2017.8260624 
55 0002939-56.2008.8260459 
56 0000812-25.2015.8260355 
57 0006557-38.2010.8260459 
58 0002367-69.2015.8260584 
59 0005730-09.2009.8260638 
60 0002768-06.2015.8260346 
61 0019987-14.2010.8260053 
62 1002068-24.2015.8260019 
63 1001023-90.2015.8260081 
64 0000189-97.2012.8260279 
65 1004700-96.2016.8260533 
66 0006891-27.2014.8260655 
67 3001547-747.2013.8260420 
68 0001335-91.2014.8260607 
69 1000277-13.2017.8260516 
70 4001590-15.2013.8260510 
71 1001725-12.2016.8260498 
72 1001318-27.2016.8260103 
73 1000808-72.2016.8260116 
74 1003686-24.2015.8260077 
75 1000173-67.2016.8260415 
76 1000900-23.2016.8260319 
77 0001788-58.2007.8260146 
78 1008871-09.2016.826077 
79 0002308-74.2010.8260352 
80 1031940-45.2016.8260053 
81 173680-22.2006.8260000 



 247 
 

82 1029266-94.2016.8260053 
83 0012112-74.2012.8260068 
84 1002153-85.2016.8260306 
85 0001922-66.2015.8260191 
86 0002258-18.2014.8260058 
87 1004771-82.2017.826.0624 
88 1000126-79.2015.8260334 
89 0001617-13.2013.8260172 
90 0002258-96.2014.8260420 
91 1001775-21.2016.8260439 
92 0003195-22.20111.8260191 
93 0000829-61.2015.8260355 
94 0003887-95.2008.8260459 
95 1004111-07.2016.8260048 
96 1002430-20.2016.8260624 
97 0002261-06.2015.8260456 
98 0012188-22.2010.8260019 
99 1000322-77.2017.8260205 
100 0001986-25.2017.8260541 
101 0002811-21.2009.8260097 
102 1000119-87.2015.8260334 
103 1000149-25.2015.8260334 
104 1000222-60.2015.8260334 
105 1000136-26.2015.8260334 
106 1000135-41.2015.8260334 
107 1000145-85.2015.8260334 
108 1000150-10.2015.8260334 
109 1000143-18.2015.8260334 
110 1000144-03.2015.8260334 
111 1000134-56.2015.8260334 
112 1000140-63.2015.8260334 
113 1000512-75.2015.8260334 
114 1000123-27.2015.8260334 
115 1000121-57.2015.8260334 
116 1000137-11.2015.8260334 
117 1000120-72.2015.8260334 
118 1000124-12.2015.8260334 
119 1000138-93.2015.8260334 
120 1000133-71.2015.8260334 
121 1000132-86.2015.8260334 
122 1000142-33.2015.8260334 
123 1000131-04.2015.8260334 
124 1000125-94.2015.8260334 
125 1000223-45.2015.8260334 
126 1000139-78.2015.8260334 
127 90000-10.23.2008.8260223 

128 0001567-76.2015.8260346 
129 1000767-15.2016.8260534 
130 0005091-24.2008.8260606 
131 1003683-20.2016.8260664 
132 1000079-94.2017.8260024 
133 0003495-38.2015.8260063 
134 0002870-09.2012.8260063 
135 0005481-72.2014.8260318 
136 1001830-92.2016.8260302 
137 1017409-51.2016.8260053 
138 0002630-64.2014.8260252 
139 0001874-29.2007.8260146 
140 1018295-97.2015.8260566 
141 0000893-24.2015.8260306 
142 1002531-53.2017.8260129 
143 0001953-71.2014.8260466 
144 1008027-48.2017.8260037 
145 0000837-72.2013.8260625 
146 1003575-24.2016.8260362 
147 0001112-88.2012.8260129 
148 0003736-65.2005.8260191 
149 0013399-67.2011.8260566 
150 000396-35.2000.8260597 
151 3001370-10.2013.8260615 
152 1003909-82.2016.8260063 
153 0002893-29.2014.8260145 
154 1000449-58.2015.8260472 
155 0004448-78.2012.8260104 
156 1000442-48.2017.8260132 
157 002346-60.2014.8260283 
158 0001870-89.2007.8260146 
159 0008162-20.2012.8260533 
160 1007631-75.2016.8260047 
161 0004518-60.2013.8260072 
162 0003308-19.2015.8260390 
163 0000430-10.2015.8260233 
164 1005041-87.2016.8260189 
165 1000317-88.2016.8260076 
166 0002873-30.2011.8260699 
167 3002884-48.2013.8260372 
168 1009480-77.2016.8260566 
169 1006814-71.2015.8260297 
170 0002343-44.1999.8260441 
171 0000971-02.2010.8260659 
172 1006099-72.2017.8260066 
173 1001923-36.2017.8260297 
174 1002329-46.2017.8260236 
175 1002941-86.2016.8260472 
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176 0000145-13.2017.8260535 
177 3001077-87.2013.8260470 
178 0006851-19.2012.8260072 
179 0003055-42.2012.8260097 
180 0006632-70.2009.8260602 
181 0001869-23.2013.8260299 
182 0000932-19.2012.8260470 
183 1028683-23.2016.8260405 
184 3000312-31.2013.8260563 
185 0000528-55.2012.8260247 
186 0043987-10.2012.8260053 
187 0000602-12.2014.8260483 
188 1000106-80.2016.8260390 
189 1003255-38.2017.8260297 
190 1002770-19.2015.8260229 
191 1000695-79.2016.8260129 
192 1000414-76.2013.8260696 
193 0001886-65.2014.8260318 
194 0003571-44.2014.8260145 
195 1001350-38.2016.8260586 
196 0001790-28.2007.8260146 
197 1001470-51.2017.8260326 
198 0216265-21.2008.8260000 
199 0001909-60.2010.8260638 
200 1004523-38.2016.8260047 
201 1001914-35.2017.8260601 
202 1001589-62.2016.8260062 
203 0002467-61.2012.8260444 
204 0000783-43.2012.8260140 
205 0002943-60.2013.8260575 
206 0000921-92.2014.8260187 
207 0000551-94.2013.8260625 
208 1001960-58.2016.8260407 
209 3003260-36.2013.8260145 
210 0000826-52.2016.8260603 
211 0002813-29.2011.8260482 
212 0000846-46.2009.8260246 
213 1003756-53.2015.8260073 
214 1004813-24.2016.8260477 
215 1006393-84.2017.8260047 
216 0015571-23.2011.8260132 
217 1000767-42.2015.8260601 
218 1000706-02.2016.8260326 
219 1004706-68.2016.8260189 
220 0000291-63.2015.8260102 
221 1001925-20.2017.8260066 
222 1008176-11.2017.8260048 
223 1001572-47.2016.8260346 

224 0017487-68.2011.8260625 
225 0000441-13.2013.8260523 
226 1000042-94.2015.8260264 
227 0014273-03.2006.8260348 
228 0006041-69.2013.8260408 
229 0000647-84.2013.8260116 
230 0002824-35.2008.8260459 
231 1020680-05.2015.8260053 
232 0009398-23.2014.8260602 
233 0000561-52.2014.8260125 
234 0009501-39.2012.8260363 
235 0000723-48.2012.8260115 
236 1000330-40.2016.8260318 
237 0002509-51.2013.8260614 
238 1003826-96.2014.8260302 
239 0000089-80.2014.8260180 
240 0009921-60.2012.8260196 
241 0000774-58.2014.8260028 
242 0002086-35.2015.8260416 
243 0006611-39.2010.8260318 
244 0002001-93.2015.8260369 
245 0132328-85.2007.8260053 
246 0000144-96.2015.8260438 
247 0004084-88.2014.8260346 
248 1005383-39.2014.8260361 
249 0009648-75.2006.8260363 
250 1006990-12.2014.8260127 
251 0005730-65.2009.8260587 
252 0004609-22.2012.8260417 
253 1012145-76.2015.8260477 
254 3000020-75.2013.8260424 
255 0000976-38.2014.8260318 
256 1008013-73.2015.8260477 
257 1005916-73.2014.8260077 
258 1005322-15.2015.8260533 
259 1000269-40.2017.8260450 
260 0003290-24.2011.8260459 
261 1002685-67.2016.8260077 
262 0014343-15.2011.8260099 
263 0200718-38.2008.8260000 
264 0007718-39.2014.8260299 
265 0000251-39.2014.8260483 
266 0002961-35.2014.8260094 
267 0000641-82.2007.8260247 
268 1000937-50.2016.8260028 
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269 0000535-90.2012.8260459 
270 0000493-94.2011.8260097 
271 0003769-97.20011.8260400 
272 0003840-93.2014.8260145 
273 4000570-49.2013.8260587 
274 0000866-04.2010.8260666 
275 1002269-84.2016.8260664 
276 0012976-71.2011.8260481 
277 0001479-29.2008.8260299 
278 0000315-12.2011.8260691 
279 1001033-31.2015.8260471 
280 0002006-52.2015.8260584 
281 0052881-66.2012.8260346 
282 1002280-15.2013.8260666 
283 0000461-03.2005.8260129 
284 0005117-91.2007.8260368 
285 0000106-56.2015.8260415 
286 0001077-03.2012.8260397 
287 0001699-47.2012.8260247 
288 0001296-50.2012.8260030 
289 1044705-20.2016.8260224 
290 0001872-89.2012.8260629 
291 1003637-77.2016.8260099 
292 1017144-91.2014.8260482 
293 1003277-60.2015.8260073 
294 0701559-83.2012.8260695 
295 0007299-82.2009.8260270 
296 1000817-35.2015.8260030 
297 0002988-92.2010.8260244 
298 1000843-37.2016.8260470 
299 0062672-35.2010.8260506 
300 0001804-11.2014.8260358 
301 0002318-29.2014.8260498 
302 0000572-86.2012.8260534 
303 0003479-70.2016.8260024 
304 1001318-14.2016.8260075 
305 0001891-53.2006.8260420 
306 1008163-45.2017.8260037 
307 0003830-04.2009.8260666 
308 4002952-96.2013.8260269 
309 1005174-07.2015.8260047 
310 0001673-56.2011.8260450 
311 1001508-15.2017.8260439 
312 0001529-91.2015.8260434 
313 0001468-29.2009.8260666 

314 1000547-67.2014.8260152 
315 1000272-76.2017.8260326 
316 1006824-18.2015.8260297 
317 0008485-61.2013.8260445 
318 0036655-62.2010.8260602 
319 0005251-47.2015.8260495 
320 1000464-39.2016.89260101 
321 0001335-41.2012.8260420 
322 0013903-14.2010.8260597 
323 0001949-95.2012.8260145 
324 0009250-71.2014.8260453 
325 1000328-12.2017.8260326 
326 0003535-45.1995.8260152 
327 0001365-23.2015.8260145 
328 0000064-69.2015.8260459 
329 0001374-31.2015.8260356 
330 0001726-66.2008.8260539 
331 0006200-58.2010.8260459 
332 1002522-94.2016.8260495 
333 0003104-91.2015.8260222 
334 0000329-89.2015.8260356 
335 0005100-40.2015.8260541 
336 1000749-74.2015.8260066 
337 0003131-48.2014.8260145 
338 1000943-86.2016.8260180 
339 0000617-91.2012.8260275 
340 0003836-51.2015.8260326 
341 30008578-58.2013.8260270 
342 1000837-29.2015.8260417 
343 0004502-16.2014.8260123 
344 3002420-74.2013.8260323 
345 1000269-58.2016.8260035 
346 0001721-81.2015.8260318 
347 0001882-58.2007.8260355 
348 0001382-58.2013.8260459 
349 0003054-57.2012.8260097 
350 0003040-49.2012.8260299 
351 3000931-92.2013.8260390 
352 0002583-40.2015.8260128 
353 0000653-45.2011.8260445 
354 0007837-63.2009.8260270 
355 1013259-02.2016.8260320 
356 0008664-45.2010.8260624 
357 0005311-90.2012.8260441 
358 10004944-10.2014.8260302 
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359 0003355-40.2012.8260279 
360 1005331-05.2016.8260189 
361 1001302-45.2016.8260177 
362 0001866-52.2007.8260146 
363 0002451-96.2012.8260383 
364 1004051-10.2015.8260132 
365 1009142-07.2014.8260362 
366 0002927-64.2012.8260083 
367 1004437-54.2016.8260019 
368 0000812-66.2013.8260073 
369 1003038-58.2014.8260019 
370 0004683-18.2012.8260404 
371 0002199-19.2014.8260094 
372 0003266-21.2008.8260323 
373 4003537-53.2013.8260624 
374 1003405-28.2016.8260079 
375 0000461-43.2014.8260240 
376 0001119-30.2013.8260102 
377 0008728-71.2013.8260132 
378 0006033-32.2011.8260483 
379 3001952-15.2013.8260484 
380 0001170-13.2015.8260412 
381 0008248-87.2010.8260459 
382 1001324-80.2016.8260411 
383 1001028-80.2015.8260318 
384 0007034-55.2010.8260655 
385 0002924-49.2014.8260145 
386 1005710-39.2014.8260019 
387 0001195-04.2015.8260484 
388 0007828-25.2013.8260541 
389 1000059-07.2017.8260444 
390 0004720-54.2014.8260346 
391 0000725-49.2008.8260247 
392 0001836-56.2010.8260584 
393 1014753-49.2016.8260562 
394 1001703-49.2016.8260337 
395 1012635-20.2014.8260482 
396 0000680-27.2012.8260240 
397 1002739-45.2016.8260073 
398 1000660-13.2016.8260326 
399 1000859-80.2015.8260484 
400 0000359-84.2011.8260156 
401 0004492-60.2015.8260438 
402 0001405-65.2010.8260505 
403 0002687-94.2010.8260358 

404 0003021-21.2011.8260156 
405 0009743-64.2012.8260438 
406 1002228-56.2016.8260361 
407 0004452-86.2011.8260125 
408 0002243-64.2013.8260129 
409 1002263-26.2016.8260099 
410 1001381-16.2016.8260309 
411 1010856-98.2016.8260566 
412 0000562-30.2011.8260323 
413 3003218-33.2013.8260453 
414 0008103-56.2015.8260297 
415 4000340-14.2013.8260132 
416 1030224-42.2015.8260562 
417 0003683-73.2014.8260222 
418 0062025-11.2007.8260000 
419 1008313-25.2016.8260566 
420 0004350-04.2014.8260596 
421 1002010-96.2016.8260306 
422 0000944-40.2015.8260369 
423 0001731-15.2011.8260691 
424 0001843-37.2014.8260607 
425 0000829-61.2015.8260355 
426 3003099-74.2013.8260032 
427 0000548-23.2015.8260447 
428 3001579-79.2013.8260420 
429 1005055-90.2016.8260506 
430 0001974-72.2012.8260060 
431 0007045-33.2008.826.0533 
432 0001507-79.2013.8260118 
433 0007260-86.2014.8260407 
434 0006735-75.2011.8260483 
435 3002729-86.2013.8260035 
436 0001985-32.2014.8260028 
437 0015638-76.2010.8260405 
438 1000777-47.2013.8260281 
439 0000265-32.2013.8260362 
440 0000829-81.2015.8260607 
441 1002792-28.2013.8260462 
442 4003536-64.2013.8260302 
443 0025348-26.2013.8260564 
444 1005539-22.2016.8260566 
445 1012456-24.2015.8260071 
446 0000792-71.2013.8260624 
447 1000128-34.2016.8260360 
448 1001020-43.2015.8260047 
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449 1002711-14.2015.8260073 
450 0007145-79.2010.8260286 
451 0009136-71.2012.8260302 
452 0000739-53.2015.8260355 
453 4001963-76.2013.8260597 
454 0000569-81.2014.8260334 
455 1010937-59.2016.8260077 
456 0009136-71.2012.8260302 
457 1000394-34.2014.8260152 
458 0001800-51.2015.8.26.0515 
459 0000846-43.2004.8260627 
460 0001868-22.2007.8260146 
461 1001138-68.2015.8260063 
462 0011646-58.2012.8260625 
463 1000966-66.2015.8260083 
464 1001648-92.2015.8260318 
465 0011672-48.2013.8260196 
466 0001662-21.2012.8260279 
467 0003355-17.2012.8260028 
468 1002797-94.2014.8260533 
469 0002241-80.2012.8260145 
470 0009247-40.2004.8260624 
471 1029804-26.2014.8260577 
472 0000102-58.2014.8260575 
473 1004948-02.2015.8260047 
474 1010600-45.2016.8260344 
475 0000971-42.2014.8260471 
476 0000659-53.2012.8260595 
477 0012617-02.2010.8260047 
478 0003105-76.2015.8260222 
479 0001132-69.2015.8260648 
480 00001035-27.2014.8260447 
481 3001696-72.2013.8260484 
482 0005629-06.2012.8260431 
483 0001123-92.2013.8260320 
484 0001837-86.2014.8260362 
485 0001513-86.2013.8260118 
486 1008253-56.2014.8260361 

487 1002025-23.2014.8260278 
488 0002259-03.2015.8260370 
489 0009574-40.2014.8260363 
490 1000891-56.2014.8260699 
491 0001724-02.2006.8260302 
492 0003356-28.2008.8260097 
493 0001606-73.2013.8260498 
494 0003232-90.2012.8260263 
495 0006073-81.2012.8260126 
496 0006073-81.2012.8260126 
497 0001223-11.2014.8260159 
498 0002484-13.2010.8260042 
499 0003840-94.2010.8260510 
500 0004642-29.2013.8260400 
501 0000562-49.2007.8260459 
502 0003624-39.2011.8260627 
503 0006708-58.2014.8260428 
504 1001965-34.2016.8260099 
505 1005168-63.2016.8260047 
506 0002098-18.2015.8260297 
507 0000049-10.2006.8260300 
508 0002568-43.2010.8260097 
509 0005021-88.2012.8260372 
510 0003642-90.2013.8260271 
511 0118297-94.2006.8260053 
512 1000885-66.2016.8260412 
513 0004713-88.2013.8260575 
514 0000072-20.2015.8260306 
515 0000554-70.2013.8260424 
516 0001875-43.2015.8260369 
517 0000459-07.2014.8260262 
518 1004523-83.2016.8260032 
519 0003103-11.2011.8260299 
520 0004593-59.2015.8260483 
521 0007352-64.2014.8260407 
522 1002036-29.2014.8260609 
523 1000072-93.2015.8260470 
524 0000603-55.2012.8260648 
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ANEXO 2 – DADOS BRUTOS DA PLANILHA 

 
1. Total de acórdãos analisados e descartados: 

Analisados 353 
Descartados 171 

 
2. Motivo do descarte: 

(A) Trata exclusivamente do art. 9º 8 
(B) Trata exclusivamente do art. 10 27 
(C) Trata dos artigos 9º e 10 9 
(D) Cita ou explica o art. 11, mas condena 
expressamente pelo art. 9º, ainda que use alguma 
sanção do art. 11 

11 

(E) Cita ou explica o art. 11, mas condena 
expressamente pelo art. 10, ainda que use alguma 
sanção do art. 11 

33 

(F) Anula a sentença por vício processual 9 
(G) Não tratou de improbidade ou tratou de 
improbidade lateralmente (ex: embargos de terceiro, 
regime disciplinar) 

47 

(H) Anula a sentença que não recebeu a inicial 9 
(I) Mantém a sentença que não recebeu a inicial 5 
(J) Não conhece do recurso (deserção ou 
extemporâneo) ou de remessa necessária em ação de 
improbidade 

4 

(K) Remessa dos autos a outro órgão julgador (ex: 
para reconhecer inconstitucionalidade, declaração de 
incompetência). 

1 

(L) Não é possível identificar a tipificação (não há 
indicação do tipo, nem das sanções) 

4 

(M) Extinção do processo sem resolução do mérito 
(por falecimento do réu, por perda do objeto etc) 

2 

(N) Repetido 2 
 
2. Distribuição por Câmara: 

Primeira 20 
Segunda 26 
Terceira 16 
Quarta 22 
Quinta 25 
Sexta 46 

Sétima 21 
Oitava 31 
Nona 24 

Décima 38 
Décima-primeira 25 
Décima-segunda 25 
Décima-terceira 34 

 
3. Distribuição por desembargador(a): 
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Aliende Ribeiro 2 
Alves Braga Junior 2 

Ana Liarte 1 
Antonio Carlos Malheiros 1 

Antonio Celso Aguillar Cortez 4 
Antonio Celso Faria 4 

Antonio Tadeu Ottoni 5 
Aroldo Viotti 6 
Bandeira Lins 6 

Borelli Thomaz 4 
Camargo Pereira 1 

Carlos Eduardo Pachi 8 
Carlos Von Adamek 2 

Claudio Augusto Pedrassi 9 
Coimbra Schmidt 1 
Danilo Panizza 3 

Décio Notarangeli 4 
Djalma Lofrano Filho 9 

Edson Ferreira 2 
Eduardo Gouvêa 7 
Encinas Manfré 1 

Evaristo dos Santos 2 
Fermino Magnani Filho 6 

Fernão Borba Franco 9 
Ferreira Rodrigues 2 

Flora Maria Nesi Tossi Silva 5 
Francisco Bianco 6 

Heloisa Martins Mimessi 5 
Isabel Cogan 3 

J. M. Ribeiro de Paula 6 
Jarbas Gomes 4 

Jeferson Moreira Carvalho 1 
José Luiz Gavião de Almeida 2 

José Maria Câmara Junior 6 
Kleber Leyser de Aquino 7 

Leme de Campos 8 
Leonel Costa 4 

Luciana Almeida Prado Bresciani 2 
Luís Fernando Camargo de Barros 3 

Luís Francisco Aguilar Cortez 6 
Luiz Sérgio Fernandes de Souza 2 

Magalhães Coelho 1 
Marcelo L. Theodósio 8 

Marcelo Martins Berthe 1 
Marcelo Semer 7 

Marcos Pimentel Tamassia 5 
Maria Laura Tavares 4 
Maria Olívia Alves 9 

Marrey Uint 2 
Maurício Fiorito 1 
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Moacir Peres 1 
Moreira de Carvalho 1 

Nogueira Diefenthaler 3 
Oscild de Lima Junior 4 
Osvaldo de Oliveira 5 
Osvaldo Magalhães 5 
Oswaldo Luiz Palu 3 

Paola Lorena 1 
Paulo Barcellos Gatti 9 

Paulo Dimas Mascaretti 6 
Paulo Galizia 3 
Ponte Neto 5 

Rebouças de Carvalho 7 
Reinaldo Miluzzi 12 
Renato Delbianco 7 

Ricardo Anafe 1 
Ricardo Dip 3 

Ricardo Feitosa 1 
Rubens Rihl 2 

Sidney Romano dos Reis 13 
Silvia Meirelles 7 
Souza Meirelles 4 

Souza Nery 5 
Spoladore Dominguez 9 
Teresa Ramos Marques 14 

Torres de Carvalho 5 
Vera Angrisani 4 

Vicente de Abreu Amadei 4 
Total: 78 Julgadores (Desembargadores e Juízes Substitutos de Segundo Grau) 
 
4. Apelantes: 

Agente público 248 
Ministério Público 131 

Entidade 43 
Terceiro 67 

Reexame necessário 3 
Obs: ultrapassa o total, pois há mais de um apelante em alguns casos 
 
5. Apelados: 

Agente público 151 
Ministério Público 222 

Entidade 73 
Terceiro 54 

Obs: ultrapassa o total, pois há mais de um apelado em alguns casos 
 
6. Manutenção integral da sentença? 

Sim 154 
Não 199 

 
7. Em caso de modificação, foi para: 

Foi para modificar pontos laterais 8 
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Absolvição 53 
Condenação 38 

Redução (sanção) 96 
Majoração (sanção) 13 

Obs: total de 209, pois há 9 com mais de uma opção. 
 
8. Houve ato de improbidade reconhecido de pelo menos um réu (no acórdão)? 

Sim 244 
Não 109 

 
Obs: caso 298, um réu foi absolvido no acórdão e outro (condenado em sentença), não teve apelação conhecida. 
Considerou-se não haver ato de improbidade.  
Caso 339, a sentença entendeu não haver ato de improbidade, apenas determinou o ressarcimento e a anulação do 
ato. O MP não recorreu, apenas os réus. O acórdão entendeu haver ato de improbidade, mas apenas manteve o 
ressarcimento. Considerou-se haver ato de improbidade. 
Caso 161, a sentença determinou o ressarcimento (pelo terceiro) e a anulação. Apenas o MP recorre requerendo a 
condenação em improbidade. O acórdão entende que não houve improbidade. Considerou-se não haver ato de 
improbidade. 
 
9. Resultado do julgamento por unanimidade? 

Sim 340 
Não 13 

 
10. Agente público era ocupante de cargo político eletivo? 

Sim 287 
Não 60 

Não diz qual o cargo do agente 6 
 
11. Distribuição dos cargos políticos eletivos: 

Prefeito 258 
Vice-Prefeito 1 

Vereador 34 
Deputado Federal 2 

Obs: em alguns casos, houve mais de um tipo de agente político eletivo acusado 
 
12. Comarca de origem (não município onde ocorreu o ato): 

Aguaí 3 
Águas de Lindóia 1 

Agudo 1 
Altinópolis 2 
Americana 5 

Américo Brasiliense 1 
Andradina 2 
Aparecida 2 

Apiaí 2 
Araçatuba 2 

Artur Nogueira 5 
Assis 8 

Auriflama 1 
Avaré 4 
Bariri 1 
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Barra Bonita 4 
Barretos 1 
Barueri 2 
Bauru 1 

Bebedouro 1 
Bertioga 1 

Bilac 1 
Birigüi 4 
Boituva 1 
Botucatu 1 

Bragança Paulista 4 
Brodowski 2 

Buri 1 
Buritama 3 
Caçapava 1 

Cachoeira Paulista 2 
Cajamar 1 

Campo Limpo Paulista 1 
Campos do Jordão 4 

Cananéia 1 
Capão Bonito 1 

Capela do Alto 1 
Caraguatatuba 1 
Carapicuíba 2 
Casa Branca 4 
Catanduva 3 
Conchas 8 

Cordeirópolis 4 
Cotia 3 
Cunha 1 

Dracena 1 
Eldorado 1 

Embu-Guaçu 1 
Espírito Santo do Pinhal 2 

Fartura 1 
Fernandópolis 1 

Ferraz de Vasconcelos 2 
Franca 3 

Francisco Morato 1 
Getulina 1 
Guariba 3 
Guarujá 1 

Hortolândia 1 
Ibaté 1 
Iepê 2 

Iguapé 1 
Ilhabela 3 
Itaberá 1 

Itaí 1 
Itajobi 1 
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Itapetininga 1 
Itapeva 1 

Itaporanga 1 
Itararé 1 
Itatiba 1 

Itu 1 
Jales 4 

Jandira 4 
Jardinópolis 1 

Jaú 6 
José Bonifácio 4 

Jundiaí 1 
Leme 7 

Lençóis Paulista 1 
Limeira 1 
Lorena 3 
Lucélia 7 

Macaubal 1 
Mairinque 1 

Martinópolis 5 
Mauá 1 

Miguelópolis 2 
Miracatu 2 

Mirandópolis 3 
Mirassol 3 
Mococa 1 

Mogi das Cruzes 3 
Mogi-Guaçu 3 
Mogi-Mirim 2 
Monte Alto 1 

Monte Aprazível 3 
Monte Azul Paulista 1 

Monte Mor 2 
Nhandeara 1 

Nova Granada 3 
Nuporanga 1 

Olímpia 2 
Orlândia 1 

Osvaldo Cruz 1 
Ouroeste 1 
Pacaembu 1 
Palestina 1 
Palmital 2 

Panorama 1 
Paraguaçu Paulista 2 

Paranapanema 4 
Pariquera-Açu 2 

Paulínia 1 
Pederneiras 1 
Penápolis 1 
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Peruíbe 1 
Pilar do Sul 2 

Pindamonhangaba 2 
Pinhalzinho 1 

Piracaia 1 
Pirajuí 2 

Pirapozinho 1 
Pitangueiras 11 

Pontal 1 
Porangaba 4 
Porto Feliz 1 

Porto Ferreira 1 
Praia Grande 3 

Presidente Epitácio 1 
Presidente Prudente 3 

Presidente Venceslau 5 
Promissão 4 

Regente Feijó 1 
Registro 2 

Ribeirão Bonito 3 
Ribeirão Pires 1 
Ribeirão Preto 1 

Rio Claro 1 
Rosana 1 
Roseira 1 

Salto de Pirapora 2 
Santa Bárbara D'Oeste 4 

Santa Branca 2 
Santa Cruz do Rio Pardo 1 

Santa Fé do Sul 3 
Santa Isabel 1 

Santos 2 
São Carlos 7 

São José do Rio Pardo 1 
São Paulo 3 
São Pedro 3 

São Sebastião 3 
Sertãozinho 1 

Socorro 2 
Sorocaba 1 
Sumaré 1 
Tabapuã 3 

Tatuí 6 
Taubaté 4 

Teodoro Sampaio 2 
Tietê 1 

Tupi Paulista 1 
Urupês 2 

Vinhedo 1 
Votuporanga 3 

Total: 165 comarcas 
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13. Categoria do Fato (provisório) 

Competência administrativa 31 
Contas públicas 51 

Contratação de bens                        34 
127 Contratação de bens e serviços                       5 

Contratação de serviços                        88 
Contratação de pessoal 46 

Gestão de pessoal 37 
Deveres funcionais 48 

Publicidade 13 
 
14. O uso do artigo 11 (caput vs incisos): 

Só o caput 206 
Caput e um ou mais incisos 122 

Só incisos 21 
Não diz (afirma violação aos princípios) 4 

 
14.1. Quais incisos? 

I 106 
II 26 
IV 4 
V 28 
VI 1 

VIII 1 
XII * 1 

* Provavelmente equivocado (não existe), pois queria indicar o inciso X. 
 
15. Citação aos artigos 9º ou 10? 

Sim 157 
Não 196 

 
15.1 Quantas vezes cada artigo é citado? 

9º 30 
10 146 

Obs: em alguns casos, mais de um dos artigos é citado. 
 
16. Houve readequação (desclassificação) do tipo para o artigo 11 (na sentença ou no acórdão condenatório)?  

Sim 102 
Não 251 

 
17. Menciona o princípio violado (na fundamentação do voto, não no relatório quanto à acusação do autor)? 

Sim 244 
Não 109 

 
18. Quantas vezes cada princípio ou dever é mencionado na fundamentação dos votos? 

Honestidade 26 
Imparcialidade 16 

Legalidade 186 
Lealdade 22 

Impessoalidade 116 



 260 
 

Moralidade 188 
Publicidade 21 

Outros 93 
 
18.1. Quais são os outros princípios? 

Acessibilidade aos cargos públicos 2 
Boa-fé 1 

Competitividade 7 
Concurso público 6 

Confiança 1 
Economicidade 3 

Efetividade 1 
Eficácia 1 

Eficiência 41 
Finalidade pública 1 

Igualdade 8 
Indisponibilidade do interesse público 3 

Interesse público 2 
Isonomia 24 
Licitação 2 
Probidade 4 

Razoabilidade 1 
Seleção da proposta mais vantajosa 1 

Separação de poderes 1 
Transparência 1 

Transparência fiscal 1 
Vinculação ao instrumento convocatório 1 

Vinculação estatal às funções 3 
 
19. Faz juízo de legalidade (cita qual foi a regra legal ou constitucional violada)? 

Sim 241 
Não 112 

 
19.1 Conclui que houve ilegalidade? 

Sim 193 
Não 48 

 
20. Em caso de condenação, afirma genericamente que os princípios foram violados ou que os princípios em 
espécie (com exceção da legalidade) foram violados? 

Não 54 
Sim 151 

Parcialmente 18 
Nada diz sobre princípios 6 

Não se aplica 124 
Obs: ainda a procura de um critério sobre a fundamentação. 
 
21. Afirma (expressamente) que o dolo está presente? 

Sim 199 
Não 113 

Não diz 46 
Obs: em cinco casos, o dolo é reconhecido em relação a um réu, mas não a outro. 
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21.1. Usa (expressamente) o dolo genérico? 

Sim 95 
Não 103 

Não diz 46 
 
22. Faz análise contextual? 

Sim 189 
Não 164 

 
23. Qual o fator relevante para o dolo? 
 
Para condenar: 

Categoria Fator relevante Quantidade Quantidade 
total 

Comportamento 
desfavorável 

Ausência de justificativa 3 21 
Desídia 10 
Prática reiterada 2 
Real conhecimento da ilegalidade 6 

Desvios de finalidade Desvio de finalidade para beneficiar/prejudicar 
alguém 

36 93 

Conluio para beneficiar/prejudicar alguém 6 
Falsear a realidade para beneficiar/prejudicar 
alguém 

20 

Ludibriar a lei para beneficiar/prejudicar 
alguém 

31 

Ignorar alguma coisa TCE-SP, MP, autoridade competente  
26 

26 

Presunções para 
condenar 

Conhecimento da ilegalidade 8 46 
Dever de conhecer a lei 23 
Formação do agente 2 
Poder hierárquico 6 
Presunção de beneficiar/prejudicar alguém  

7 
Questões do agente Condenação penal 7 7 
Raciocínio direto para 
condenar 

Ilegalidade 51 51 

 
Para absolver: 

Categoria Fator relevante Quantidade Quantidade 
total 

Ato regular Ausência de ilegalidade, irregularidade, prova de 
dolo, desvio de finalidade etc 

52 52 

Comportamento 
favorável 

Diligência 4 17 
Justificativa razoável 13 

Culpas Erro, imperícia, negligência 5 5 
Exonerações de 
responsabilidade 

Ausência de autoria, competência, 
conhecimento, atipicidade 

10 10 

Questões do cargo Ato político, costume administrativo, 
discricionariedade administrativa 

5 5 
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Raciocínio direto para 
não condenar 

Mera ilegalidade, mera irregularidade 25 25 

Obs: total de 358, pois em 5 casos houve resultados diferentes para os réus. 
 
24. Reproduz as máximas da improbidade? 

Sim 159 
Não 194 

 
24.1. Quais? 

(A) 61 
(B) 46 
(C) 32 
(D) 73 

 
25. Conceitua improbidade? 

Sim 58 
Não 295 

 
26. Cita doutrina (de improbidade)? 

Sim 205 
Não 148 

 
26.1. Quais autores? 

Adilson Abreu Dallari 9 
Adriano Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade 3 

Alexandre de Moraes 26 
Aluísio Bezerra Filho 3 

André Ricardo Neto Nascimento 1 
Aristides Junqueira Alvarenga 1 

Arnaldo Rizzardo 17 
Calil Simão 2 

Carlos Ari Sundfeld 3 
Carlos Frederico Brito dos Santos 7 
Celso Antonio Bandeira de Mello 11 

Celso Delmanto 1 
Cesar Bittencourt 1 

Cláudio Luiz Bueno Godoy 1 
Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho 

Rezendo Oliveira 
3 

Diego da Silva Ramos 1 
Diógenes Gasparini 1 

Emerson Garcia 5 
Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves 33 

Eugênio Pacelli de Oliveira 1 
Eurico Ferraresi 1 

Evelise Pedroso Teixeira Prado Vieira 1 
Fábio Medina Osório 11 

Fabrício Macedo Motta 2 
Fernando Capez 1 

Fernando da Fonseca Gajardoni e outros 2 
Francisco Octavio de Almeida Prado 30 
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Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho 
e Paulo Gustavo Gonet Branco 

1 

Helio Kohama 1 
Hely Lopes Meirelles 22 

Hugo Mazzilli 1 
Ingo Sarlet 1 

Irene Patrícia Nohara 3 
Ives Gandra Martins 1 
João Batista Lopes 2 

Jorge Miranda 1 
José Afonso da Silva 32 

José dos Santos Carvalho Filho 10 
José Henrique Pierangeli 1 

Kiyoshi Harada 1 
Konrad Hesse 1 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho 1 
Manoel Pedro Pimentel 1 

Marçal Justen Filho 39 
Marcelo Caetano 5 

Marcelo Figueiredo 19 
Marcos Augusto Maliska 1 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro 62 
Maria Teresa de Melo Ribeiro 1 

Marino Pazzaglini Filho 55 
Marino Pazzaglini Filho, Márcio Fernando Elias 

Rosa e Waldo Fazzio Junior 
4 

Mateus Bertoncini 4 
Mauro Roberto Gomes de Mattos 3 

Modesto Carvalhosa 1 
Motauri Ciochetti 7 
Odete Medauar 1 

Paulo Henrique dos Santos Lucon 5 
Pedro da Silva Dinamarco 9 
Pedro Roberto Decomain 5 

Régis Fernandes de Oliveira 1 
Rita Tourinho 1 

Rogério Ponzi Seliman 1 
Sérgio Monteiro Medeiros 3 

Sérgio Turra Sobrane 1 
Silvio Antonio Marques 2 
Teori Albino Zavascki 1 

Tito Costa 1 
Waldo Fazzio Junior 11 

Wallace Paiva Martins Junior 30 
 
26.2. A doutrina é genérica? 

Sim 188 
Não 17 

 
27. Cita jurisprudência (de improbidade)? 

Sim 239 
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Não 114 
 
27.1. De quais tribunais? 

STF 25 
STJ 191 

TJSP 116 
Outro 0 

 
27.2. A jurisprudência é genérica? 

Sim 160 
Não 79 

 
28. Reproduz parecer da Procuradoria de Justiça? 

Sim 55 
Não 298 

 
29. Usa decisão de outra ação ou autoridade? 

Sim 153 
Não 200 

 
29.1. Qual ação ou autoridade? 

Ação eleitoral 8 
Ação penal 19 

Órgão especial 6 
PAD 8 

TCE-SP 112 
Outras 8 

 
29.2. Qual o teor da decisão usada? 

Ação eleitoral Absolve 1 
Condena 6 

Inconstitucional 1 
Ação penal Absolve 7 

Condena 12 
Órgão especial Constitucional 0 

Inconstitucional 6 
PAD Absolve 1 

Condena 7 
TCE-SP Aprova / regular 13 

Reprova / irregular 91 
Não diz 9 

* Obs: no caso do TCE-SP, há uma a mais, pois em caso houve aprovação e reprovação em anos diferentes. 
 
30. Quantas vezes cada sanção é aplicada no acórdão? 

Perda dos bens Sim 0 
Não 230 

Ressarcimento Sim 33 
Não 197 

Perda da função Sim 75 
Não 155 

Suspensão dos direitos políticos Sim 162 
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Não 68 
Proibição de contratar e receber 

benefícios 
Sim 156 
Não 74 

Multa civil Sim 198 
Não 32 

Outras Sim 35 
Não 196 

Não diz 15 

 
30.1. Dosimetria da função? 

Qualquer eventual função 20 
Não faz a distinção 56 

 
30.2. Dosimetria da suspensão dos direitos políticos? 

3 anos 106 
4 anos 13 
5 anos 40 
Outro 4 

Não especifica 0 
 
30.3. Dosimetria da proibição de contratar? 

3 anos 144 
5 anos 11 
10 anos 0 
Outro 1 

Não especifica 1 
 
30.4. Dosimetria da multa? 

1 vez o vencimento 14 
2 vezes o vencimento 25 
3 vezes o vencimento 18 
4 vezes o vencimento 1 
5 vezes o vencimento 31 
6 vezes o vencimento 6 
7 vezes o vencimento 0 
8 vezes o vencimento 2 
9 vezes o vencimento 0 
10 vezes o vencimento 56 
12 vezes o vencimento 3 
15 vezes o vencimento 3 
20 vezes o vencimento 8 
30 vezes o vencimento 4 
35 vezes o vencimento 1 
50 vezes o vencimento 7 
100 vezes o vencimento 3 

Outro 14 
Não especifica 2 

 
30.5. Quais são as outras sanções ou efeitos da decisão? 

Nulidade ou anulação do ato 30 
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Fazer ou Não fazer 8 
Dano moral 0 

Proibição de exercer qualquer cargo por um período 1 
Inconstitucionalidade 2 

Antecipação da perda da função 1 
Desconsideração da PJ 1 

 
31. Dos casos em que houve ilegalidade, em quantos houve improbidade? 

Houve improbidade 169 
Não houve improbidade 24 

 
32. Dos casos em que não houve ilegalidade, em quantos houve improbidade? 

Houve improbidade 0 
Não houve improbidade 48 

 
33. Dos casos em que usa decisão de autoridade externa, em quantos houve improbidade? 

Não houve improbidade 

Ação eleitoral 
Absolve 1 
Condena 2 

Ação penal 
Absolve 2 
Condena 1 

Órgão Especial 
Constitucional 0 

Inconstitucional 0 

PAD 
Absolve 0 
Condena 0 

TCE-SP 
Aprova, regular 8 

Reprova, irregular 19 
Não diz 3 

Houve improbidade 

Ação eleitoral 
Absolve 0 
Condena 4 

Ação penal 
Absolve 4 
Condena 11 

Órgão Especial 
Constitucional 0 

Inconstitucional 6 

PAD 
Absolve 0 
Condena 7 
Não diz 1 

TCE-SP 
Aprova, regular 5 

Reprova, irregular 72 
Não diz 6 

 
34. Categoria do fato vs improbidade 

Categoria do fato Improbidade? Quantidade Percentual 
Competência 
administrativa 

Sim 14/31 45,2% 
Não 17/31 54,8% 

Contas públicas Sim 33/51 64,7% 
Não 18/51 35,3% 

Contratação de bens e 
serviços 

Sim 30 + 4 + 53 = 87/127 68,5% 
Não 4 + 1 + 35 = 40/127 31,5% 

Contratação de pessoal Sim 34/46 73,9% 
Não 12/46 26,1% 

Deveres funcionais Sim 41/48 85,4% 
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Não 7/48 14,6% 
Gestão de pessoal Sim 25/37 67,6% 

Não 12/37 32,4% 
Publicidade Sim 10/13 79,9% 

Não 3/13 23,1% 
 
35. Taxas de sucesso como recorrente 

 Provimento Parcial Provimento Desprovimento Não conhecimento 
Agente público 47 98 105 1 

Ministério Público 15 32 84 0 
Entidade 6 10 27 0 
Terceiro 15 27 24 1 
Reexame 
necessário 

0 1 2 0 

 
36. Quantos casos são anteriores e posteriores à LINDB (26/04/2018)? 

Anteriores 196 
Posteriores 157 
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ANEXO 3 – CONSULTA À SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 

 

 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Secretaria de Tecnologia da Informação
STI 1.3.2 - Serviço de Sistemas Judiciais 

Segunda Instância II
Rua Direita, 250, 5º Andar - CEP 01016-040 – São Paulo - SP

 Telefone: (11) 4635-6177

ASSINADO DIGITALMENTE

PROCESSO: CPA 2019/00179909 (digital)
INTERESSADO: Ricardo Alberto Kanayama
ASSUNTO: Pedido de Informação – esclarecimento sobre base de Jurisprudência - 
assunto abordado também nos protocolos CPA 2019/00179913, CPA 2019/00179921, 
2019/00179926.

INFORMAÇÃO Nº 277/2019

Prezados,

Em atenção ao encaminhamento a este setor, a respeito de 

manifestações registradas junto ao Serviço de Informação ao Cidadão sob números 

CPA-SIC 2019/00179909, 2019/00179913, 2019/00179921 e 2019/00179926, em que são 

feitas consultas acerca da divulgação de jurisprudência pelo Tribunal de justiça do 

Estado de são Paulo, passamos a informar o que segue: 

O Portal atual, com todas as decisões proferidas em Segundo Grau 

independente da classe processual em que referida decisão ocorreu, contém os 

dados de jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, está disponível 

desde 2007, embora tenha recebido migração de bases de jurisprudência anteriores à 

unificação dos Tribunais ocorrida em 2005. Desta forma, a íntegra do banco de dados 

é composta da seguinte maneira:

• O extinto 2º TAC iniciou disponibilização das decisões em 1999.

• O TJ iniciou a disponibilização no final de outubro de 1997.

• O extinto 1º TAC iniciou a disponibilização por volta de Novembro de 1998, 

embora se encontrem algumas decisões mais antigas, fruto de migrações parciais de 

acervos antigos.

• O extinto TACRIM iniciou a digitalização de suas decisões em 2003.

Ainda em relação ao conteúdo do Portal de Pesquisas da 

Jurisprudência, destacamos que, a partir de outubro de 2007, todas as decisões 

passaram a ser disponibilizadas em um único padrão, de forma integral, observando-

se apenas que há variação quanto ao início da disponibilização das decisões 

monocráticas, pois nem todos os extintos Tribunais disponibilizavam estas decisões. 

Destacamos ainda que a base de pesquisa das decisões de segundo 

grau é única, é aberta ao público, com os mesmo parâmetros, tanto para o público 

externo, quanto para o público interno, e o procedimento para obtenção dos 

resultados da pesquisa para todo o material disponibilizado na base, sejam decisões 

monocrática ou colegiadas, apenas verificando-se a ausência de alguns índices – 

filtros para pesquisas -  nas decisões monocráticas, pois nem todos os índices são 

obrigatórios no momento do cadastro, especificamente, no caso de decisões ainda 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Secretaria de Tecnologia da Informação
STI 1.3.2 - Serviço de Sistemas Judiciais 

Segunda Instância II
Rua Direita, 250, 5º Andar - CEP 01016-040 – São Paulo - SP

 Telefone: (11) 4635-6177

ASSINADO DIGITALMENTE

geradas em papel.

Além das Decisões Monocráticas e Acórdãos, também estão disponíveis 

para pesquisa no Portal, os acordos homologados em Segundo Grau e, desde 2010, as 

decisões da Presidência do TJSP.

Vale ressaltar que o mecanismo de busca localiza palavras-chave das 

ementas e o inteiro teor dos documentos, bastando, para isso, utilizar o campo 

“Pesquisa Livre”, que, uma vez acionado, efetua pesquisa em toda extensão do 

documento, sendo possível efetuar busca pelo sistema de operadores booleanos, 

disponíveis na página de consulta de jurisprudência.

No que se refere aos índices do módulo de pesquisa da Jurisprudência, 

esclarecemos que, em suas versões iniciais, a Consulta à base de Jurisprudência já 

possibilitava pesquisa a partir dos seguintes campos:

o Ementa;

o Número do recurso;

o Número do registro;

o Relator (a);

o Classe;

o Assunto;

o Comarca;

o Órgão julgador;

o Data do julgamento;

o Data de registro 

o Tipo de decisão;

o Ordenar por: (data de publicação, data de registro e relevância).

No decorrer do tempo, foram implementadas melhorias, ampliando-se 

o universo de documentos pesquisáveis – foram incluídos, no acervo, os acórdãos 

proferidos nos Colégios Recursais e os Acordos Homologados em Segundo Grau, 

conforme já mencionado em parágrafo anterior –, além do acréscimo de novos 

índices, quais sejam:

o Magistrado Prolator;

o Data da Publicação;

Por fim, ressaltamos que a base de jurisprudência contêm todas as 

decisões proferidas em Segundo Grau, conforme exposto no segundo parágrafo 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Secretaria de Tecnologia da Informação
STI 1.3.2 - Serviço de Sistemas Judiciais 

Segunda Instância II
Rua Direita, 250, 5º Andar - CEP 01016-040 – São Paulo - SP

 Telefone: (11) 4635-6177

ASSINADO DIGITALMENTE

dessa informação, sendo que referida base é alimentada diariamente, ou à medida 

em que as decisões são proferidas e finalizadas pela Turma Julgadora, não havendo 

diferenciação, na inclusão de dados na base, entre julgamentos virtuais ou presencias, 

ou seja, toda e qualquer decisão é inserida na base de jurisprudência, e fica passível 

de pesquisa, tanto pelo público interno, quanto pelo público externo.

Sendo o que nos cumpria informar, colocamo-nos à disposição para 

eventuais esclarecimentos.

São Paulo, 25 de novembro de 2019.

Elen Patrícia Pereira Mariano
Supervisora de Serviço

STI 1.3.2
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Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Sistema de Gestão de Processos Digitais
Informações do cidadão

Protocolo 2019/00179909

Interessado

CPF: 043.448.439-32
Nome completo: Ricardo Alberto Kanayama

E-mail para contato: ricardo@kanayama.adv.br
Telefone: (41) 99926-6006

CEP: 1405100
Endereço: Rua Pamplona 373

Bairro: Jardim Paulista
Estado: São Paulo
Cidade: São Paulo

Manifestação

Categoria: Acórdãos
Assunto: Pedido de informação

Tipo de assunto: Pedido de Informação - (Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011)
Título: Esclarecimento sobre base de Jurisprudência

Mensagem: Prezado TJSP

Sou mestrando na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo.
Meu trabalho tem por objetivo uma análise empírica das decisões do TJSP em
matéria de improbidade administrativa, em especial a fundamentação do Tribunal
quando aplica o art. 11, da Lei de Improbidade Administrativa.

De modo a ter um recorte metodológico mais preciso, ou seja, a fim de saber se
a minha amostra representa a real quantidade de acórdãos, eu precisaria das
seguintes informações:

(1)  A base de dados de Jurisprudência do TJSP contém todas as decisões
proferidas em segundo grau, isto é, todos os acórdãos (os de apelação, reexame
necessário, agravo de instrumento, embargos de declaração etc) estão
disponíveis na seção de consulta jurisprudencial do Tribunal que é aberta ao
público?
(continua em outro protocolo)

Data de Entrada: 18/11/2019
Prazo: 09/12/2019
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Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Sistema de Gestão de Processos Digitais
Informações do cidadão

Protocolo 2019/00179913

Interessado

CPF: 043.448.439-32
Nome completo: Ricardo Alberto Kanayama

E-mail para contato: ricardo@kanayama.adv.br
Telefone: (41) 99926-6006

CEP: 1405100
Endereço: Rua Pamplona 373

Bairro: Jardim Paulista
Estado: São Paulo
Cidade: São Paulo

Manifestação

Categoria: Acórdãos
Assunto: Pedido de informação

Tipo de assunto: Pedido de Informação - (Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011)
Título: Esclarecimento sobre base de Jurisprudência

Mensagem: (continuação do Protocolo 2019/00179909)
(2) Caso a resposta à questão (1) seja negativa (ou seja, a base de dados
pública não contém todas as decisões), como é feita a seleção das decisões que
serão disponibilizadas na base de dados de Jurisprudência? Quem faz a
seleção? Quais são os critérios para a seleção? Há número mínimo e máximo de
decisões por Desembargador(a) ou Câmara?

(3) Ainda, caso a resposta à questão (1) seja negativa, qual a quantidade de
decisões proferidas que estão disponibilizadas na base de dados de
Jurisprudência do TJSP aberta ao público em relação à quantidade total de
decisões do Tribunal? Isto é, qual o percentual de decisões disponibilizadas na
base de dados se comparado ao número total de decisões do TJSP? No caso da
matéria de improbidade administrativa, quais seriam esses números? E,
especificamente, em relação às apelações cíveis, apelação/remessa necessária,
remessa necessária cível, em tema de improbidade administrativa, quais seriam
esses números?

Data de Entrada: 18/11/2019
Prazo: 09/12/2019
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Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Sistema de Gestão de Processos Digitais
Informações do cidadão

Protocolo 2019/00179921

Interessado

CPF: 043.448.439-32
Nome completo: Ricardo Alberto Kanayama

E-mail para contato: ricardo@kanayama.adv.br
Telefone: (41) 99926-6006

CEP: 1405100
Endereço: Rua Pamplona 373

Bairro: Jardim Paulista
Estado: São Paulo
Cidade: São Paulo

Manifestação

Categoria: Acórdãos
Assunto: Pedido de informação

Tipo de assunto: Pedido de Informação - (Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011)
Título: Esclarecimento sobre base de Jurisprudência

Mensagem: (continuação dos protocolos 2019/00179909 e 2019/00179913):
(4) O TJSP tem apenas uma base de dados de Jurisprudência para acesso tanto
pelos servidores e Desembargadores do Tribunal, quanto para o público em
geral (advogados, procuradores, defensores, cidadãos), ou há bases de dados
diferentes (uma para uso do público interno e outra para uso do público externo)?

(5) No caso da resposta à questão (4) ser no sentido de que há mais de uma
base de dados, qual a diferença entre elas? A quantidade é diferente? As
decisões são diferentes?

(6) Qual a periodicidade de "alimentação" da base de dados de Jurisprudência
do TJSP? Uma vez por semana? Uma vez por mês?
(7) Todos os acórdãos disponibilizados na base de dados de Jurisprudência do
TJSP são suscetíveis de captação pelo sistema de conectivo operador lógico
(operadores booleanos)? Ou seja, todos os acórdãos estão adequados à busca
pelo sistema de operadores booleanos?

Data de Entrada: 18/11/2019
Prazo: 09/12/2019
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Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Sistema de Gestão de Processos Digitais
Informações do cidadão

Protocolo 2019/00179926

Interessado

CPF: 043.448.439-32
Nome completo: Ricardo Alberto Kanayama

E-mail para contato: ricardo@kanayama.adv.br
Telefone: (41) 99926-6006

CEP: 1405100
Endereço: Rua Pamplona 373

Bairro: Jardim Paulista
Estado: São Paulo
Cidade: São Paulo

Manifestação

Categoria: Acórdãos
Assunto: Pedido de informação

Tipo de assunto: Pedido de Informação - (Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011)
Título: Esclarecimento sobre base de Jurisprudência

Mensagem: (Continuação dos protocolos 2019/00179909, 2019/00179913 e 2019/00179921):
(8) Há diferença de tratamento entre os julgamentos virtuais e os presenciais no
tocante à disponibilização da decisão na base de dados de Jurisprudência do
TJSP? Todos, indistintamente, são disponibilizados?

Agradeço desde já a atenção.
Atenciosamente.
ricardo a. kanayama

Data de Entrada: 18/11/2019
Prazo: 09/12/2019


