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Resumo: O ordenamento jurídico brasileiro foi reformulado com a Constituição Federal 

de 1988 – a dita cidadã. Valores que não eram considerados pelos poderes constituídos 

passaram a ser fundamentos da República, a exemplo do princípio da moralidade que 

passou a nortear a administração pública. Isso quer dizer que o administrador de 

dinheiro público, além de gastar a verba pública como a lei determina, deve demonstrar 

como a forma e onde foi utilizado - a responsabilidade ganhou cenário. No presente 

trabalho, demonstrar-se-á as consequências do gestor público que pratica qualquer ato 

contra a administração pública, notadamente em um cenário que políticos brasileiros 

são punidos nessa seara pela justiça brasileira.  
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A verba pública, ao ser utilizada pelo gestor, deve obedecer ao que a lei 

determina, tendo, aquele que gerencia tal valor, de prestar contas aos poderes de 

controle constituídos. 

No entanto, nem sempre foi assim. Pode-se dizer que a prestação de contas, 

sob pena de sanções na seara da improbidade administrativa, é fato inédito e recente. 

E mais: as graves sanções por empregar o dinheiro público de forma inadequada ou 

receber dinheiro sujo para aprovar projetos legais, por exemplo, com a perda do cargo 

público é uma grande conquista da democracia.  

 

Material e métodos ou Metodologia  

 

 A metodologia utilizada neste trabalho foi a revisão de literatura ou bibliográfica 

consultando publicações recentes como livros, periódicos, artigos científicos entre 

outros. 

 

Desenvolvimento 

Costumeiramente, tanto a doutrina quanto a jurisprudência lecionavam que a 

Constituição e o ordenamento jurídico brasileiro em geral contemplam 3 (três) 

instâncias de responsabilidade: civil, criminal e administrativa. 

 

É da Constituição Federal que se extrai a insuficiência de amoldar a 

improbidade administrativa na clássica divisão das responsabilidades jurídico-

constitucionais (3), isso porque a responsabilidade por improbidade administrativa 

possui autonomia própria, nas sábias palavras do Prof. José Roberto Pimenta Oliveira2.  

O primeiro artigo da Constituição Cidadã estampa os princípios fundamentais, 

afirmando de pronto ser o Brasil uma República. O constituinte originário ao consagrar o 

princípio republicano enquanto fundamento do sistema constitucional apregoa a “res 

publica”, isto é, que o agir em exercício de função pública é uma atuação em nome da 

sociedade, e não por interesse pessoal, podendo-se afirmar que existe, ao menos, três 

deveres que imbricam ao exercício de qualquer missão pública: (a) transparência, (b) 
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prestação de contas e (c) responsabilidade.  

É desse princípio que se concretiza (a) em particular direito fundamental do 

cidadão de exigir a proteção, por ação popular, contra a prática de ato lesivo ao 

patrimônio público, o que nele devem-se compreender os patrimônios moral, histórico, 

cultural e, ainda, o meio ambiente – art. 5º, LXXIII, CRFB, e (b) a orientação a 

hermenêutica constitucional junto aos princípios que fundam o regime jurídico-

administrativo no art. 37, “caput”, da CRFB, impondo os princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência na condição de normas 

estruturantes à realização do interesse público.  

É exatamente por uma das facetas do princípio republicano – a 

responsabilidade, que se entende ter a improbidade administrativa verdadeira 

autonomia constitucional enquanto instância de responsabilidade.  

Conforme consta do dicionário de vocabulário jurídico De Plácido e Silva, probo 

e probidade advêm do latim “probus, probitas”: o que é reto, leal, justo, honesto, 

referindo-se, também, à maneira criteriosa de proceder. Por sua vez, “improbitas” 

significa má qualidade, imoralidade, malícia, desonestidade, má fama, incorreção, má 

conduta, má índole, mau caráter. Ainda, nos moldes do mesmo dicionário, ímprobo é o 

mau, perverso, corrupto, devasso, desonesto, falso e enganador.  

Dessa forma, pode-se conceituar improbidade administrativa como o 

comportamento que viola a honestidade e a lealdade esperada no trato da coisa 

pública, seja na condição de agente público ou de parceiro privado.  

Os atos de improbidade administrativa estão previstos na Lei n.º 8.429/92 em 

três espécies. Os atos que importam enriquecimento ilícito (art. 9º), os que causam 

lesão ao erário (art. 10) e os que atentam contra os princípios da administração pública 

(art. 10). O legislador utilizou, na elaboração da lei, conceitos jurídicos indeterminados, 

a fim de servir para o “enquadramento do infindável número de ilícitos passíveis de 

serem praticados, os quais são frutos inevitáveis da criatividade e do poder de 

improvisação humanos”3, e outros tipos de conteúdo mais preciso e determinados. 

A improbidade administrativa importa na responsabilização de agente público e, 

eventualmente, um terceiro, por matriz normativa de cunho constitucional (art. 37, § 4º) 

                                    
3 EMERSON GARCIA e ROGERIO PACHECO ALVES, 2011). 



e concretização legislativa (Lei n.º 8.429/92), com conteúdo sancionatório em que 

impera a análise da culpabilidade, do elemento subjetivo da conduta (dolo ou culpa) 

para possibilitar a punição. Exige-se dolo para os atos dos artigos 9º e 11 e dolo ou 

culpa para o artigo 10, conforme entendimento harmônico do Superior Tribunal de 

Justiça. 

Por fim, a sanção jurídica é a consequência que deve recair sobre a pessoa que 

descumpre mandamento contido numa norma jurídica que, no caso, protege a 

probidade administrativa. O art. 37, § 4º, da CRFB, prevê as seguintes hipóteses de 

sanções: a) perda da função pública; b) suspensão dos direitos políticos; c) 

ressarcimento ao erário; e, d) indisponibilidade de bens.  

A Lei de Improbidade Administrativa, sem embargo de sua natureza civil, 

consagrada pela Constituição Cidadã de 88, consolida o regime jurídico repressivo em 

defesa da probidade administrativa e adiciona às sanções constitucionais, as seguintes: 

a) perda de bens ou valores acrescidos ilicitamente; b) multa civil; c) proibição de 

contratar com o Poder Público; e, d) proibição de receber benefícios ou incentivos 

fiscais ou creditícios.  

A título de exemplo, o servidor público (professor de escola pública, policial 

militar, auxiliar administrativo da prefeitura, técnico do poder judiciário) ou gestor 

administrativo (prefeito) que age, no exercício da função, contra um princípio norteador 

(recebe suborno, retarda ato para satisfazer interesse, enriquece com o dinheiro público 

ilicitamente, dentre variados exemplos), poderá sofrer tais sanções. 

 

Conclusão 

As medidas estampadas são instrumentais à proteção da probidade 

administrativa; a soma e entrelaçamento de todas elas revelam a existência de uma 

nova expressão de valor cívico que repercute na noção jurídica de cidadania; e a 

cidadania, por sua vez, constitui um dos fundamentos essenciais do nosso Estado 

Democrático e Social de Direito Brasileiro.  

Além dos órgãos já constituídos de proteção à proteção da probidade 

administrativa, a exemplo do Ministério Público na atuação extrajudicial -  instauração 

de Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público e do próprio Inquérito Civil 



Público – e judicial – ação de improbidade administrativa, cabe, também, ao cidadão 

brasileiro, por meio da ação popular, questionar o ato lesivo contra a moralidade 

pública.  
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