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RESUMO 

 
Este trabalho de dissertação discorre sobre a responsabilidade do Estado no combate a 
corrupção. Partimos de uma premissa certa: o Estado é ineficiente na prevenção, repressão e 
no combate a corrupção, porquanto há impunidade dos agentes que desviam dinheiro dos 
cofres públicos e falta uma resposta rápida do Estado frente aos escândalos nacionais de 
corrupção. O fato de o Brasil ter sido colonizado por portugueses degredados (oportunistas e 
ladrões), negros (subjugados a escravidão) e índios (perderam sua identidade em razão da 
colonização), e a fomentada cultura brasileira do “herói malandro”, do “rouba mas faz”, do 
“olha com quem está falando”, do “jeitinho brasileiro”, contribuem para a ocorrência de 
corrupção. Mas não é por isso que justifica a ineficiência estatal. Há necessidade imperiosa de 
algumas alterações nas instituições públicas responsáveis pelo controle e fiscalização do 
dinheiro público – accountability – e a há necessidade de algumas alterações legislativas 
importantes nas leis que cuidam do tema, a fim de melhorar a prevenção, repressão e combate 
a corrupção pelo Estado. Em verdade, entendemos que seja necessária a implantação de um 
sistema nacional de integridade apresentando o Estado um plano nacional de combate a 
corrupção, participando dele ativamente a sociedade civil. A abordagem a lei de improbidade 
administrativa (Lei n. 8.429/92) é de suma importância para o presente trabalho. O diploma 
legal que prevê as condutas ímprobas e corruptas, bem como as penalidades a serem impostas 
aos autores dessas práticas. Destarte, através de estudos de casos específicos e alguns 
escândalos nacionais revelamos o porquê até hoje não houve o julgamento, e se houve, por 
que ocorreu absolvição das pessoas processadas e, se condenadas, por que os efeitos da 
condenação efetivamente não se concretizaram, ou seja, o dinheiro público não voltou ao 
erário público, não houve perda do cargo, suspensão dos direitos políticos, etc... 
 
Palavras-chave: responsabilidade do Estado. moralidade. cultura brasileira. improbidade 

administrativa. instituições públicas. 
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ABSTRACT 

 
This dissertation discusses the state's responsibility in combating corruption. We start from a 
premise right: the state is ineffective in the prevention, repression and the fight against 
corruption, since there is impunity for officials who divert money from public coffers and lack 
a rapid response to the State against domestic corruption scandals. The fact that Brazil was 
colonized by Portuguese exiles (opportunistic thieves), blacks (enslaved to slavery) and 
Indians (lost their identity because of colonization), Brazilian culture and fostered the 
"trickster hero", the "steals but does ", the" look who's talking ", the" Brazilian way ", 
contribute to the occurrence of corruption. But why is not justified to state inefficiency. There 
is urgent need for some changes in public institutions responsible for control and supervision 
of public money - accountability - and need some significant legislative changes in laws that 
take care of the issue in order to improve prevention, enforcement and combating corruption 
by the state. In fact, we understand it is necessary to introduce a national system of integrity 
presenting the state a national plan to combat corruption, it actively participating civil society. 
The approach to the law of administrative misconduct (Law n. 8.429/92) is of paramount 
importance to this work. The statute that provides ímprobas and corrupt conduct, as well as 
the penalties to be imposed on the perpetrators of such practices. 
Thus, through specific case studies and some national scandals reveal why until now there 
was no trial, and if there was, why was acquitted of persons prosecuted and if convicted, for 
the purposes of sentencing does not really materialized, that is, public money has not returned 
to the treasury, there was no loss of office, suspension of political rights, etc ... 

 
Keywords: State responsibility. morality. brazilian culture. misconduct. public institutions. 
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INTRODUÇÃO 

 

A corrupção é assunto diário nas capas dos jornais do Brasil. Abrir as 

páginas de um jornal ou revista semanal e não ver veiculado um caso de corrupção 

envolvendo Ministros de Estado, Secretários de Governo, Vereadores, Deputados, Senadores, 

Prefeitos, Governadores e etc., é raro nos dias atuais. 

A corrupção é considerada um problema “muito grave” por 96% dos 
brasileiros – maior percentual entre os 26 países estudados em uma pesquisa 
realizada pela BBC. Segundo o levantamento da World Speaks (O Mundo 
Fala), feita pela consultoria Globescan, o Egito tem o segundo maior 
percentual de preocupação com a corrupção, com 91% dos entrevistados, 
seguido por Colômbia (88%), Filipinas (87%) e Quênia (86%). Os países 
com menor preocupação com o problema da corrupção são Alemanha 
(44%), Nigéria (43%) e Japão (26%).1 

 

A despeito a corrupção não é um fenômeno exclusivamente brasileiro, ela 

está presente na maioria dos países. Ela transcende fronteiras e culturas, podendo ser 

considerado algo presente no cotidiano de todos os países (Alemanha, Estados Unidos, Japão, 

etc...). Não é um fenômeno próprio do capitalismo ou socialismo e está presente no 

liberalismo, no autoritarismo, na república, na monarquia, na democracia, na ditadura, no 

presidencialismo e no parlamentarismo.  

Segundo o Barômetro Global da Corrupção (BGC) de 2010, 6 em cada 10 
europeus consideram que os níveis de corrupção aumentaram nos últimos 
3 anos. Este agravamento das percepções sobre corrupção resulta, por um 
lado, de uma maior exposição mediática de escândalos de corrupção 
envolvendo líderes políticos e altas figuras do setor financeiro e por outro 
lado, de uma perceptível ineficácia do combate à corrupção. E 83% da 
população de Portugal considera que a corrupção piorou nos últimos 3 
anos.2 

 

Assiste razão a cientista política Celi Regina Jardim Pinto ao asseverar que: 

A corrupção não é um fenômeno brasileiro por excelência, e que ela 
ocorre, com maior ou menor freqüência ou reconhecimento, na grande 
maioria dos países. A corrupção também não é um fenômeno próprio do 
capitalismo ou de fases de seu desenvolvimento, pois marca presença em 

                                                 
1 BRASILEIROS são os que mais veem corrupção como problema grave, diz pesquisa da BBC. 9 dez. 2010. 

Disponível em: <http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2010/12/101208_corrupcao_pesquisa_bbc_rp.shtml>. 
Acesso em: 8 jun. 2012. 

2 SISTEMA NACIONAL DE INTEGRIDADE. Disponível em: <http://integridade.transparencia.pt/>. Acesso 
em: 9 jun. 2012. 
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experiências socialistas, em sociedades capitalistas avançadas, nos países 
do Ocidente e nos do Oriente.3 

 

Durante todo o processo histórico vivido pelo Brasil estava presente a 

corrupção; em todos os regimes políticos adotados no Brasil ocorreram e ocorrem escândalos 

de desvio de dinheiro público. Destarte, a corrupção não pode ser atribuída a um tempo 

histórico, a um sistema econômico ou mesmo a um regime político.4 

Com efeito, não há elementos seguros para indicarmos num trabalho 

científico que o Brasil nunca foi tão corrupto como nos dias de hoje. A uma porque as 

instituições públicas responsáveis pela fiscalização e controle do dinheiro público se 

reestruturaram e se fortaleceram (ainda não o bastante). A duas porque aumentou a 

participação política da sociedade civil com a democratização e seu amadurecimento. A três 

porque com a liberdade de imprensa5 os fatos envolvendo escândalos com o desvio de 

dinheiro público são muito mais publicados e levados ao conhecimento geral da publicação.  

A corrupção é inerente ao ser humano. Maquiavel e muitos outros filósofos 

já entendiam que os homens são maus ou que tendem ao mal se nada for feito contra isso. O 

filósofo inglês Thomas Hobbes dizia que o homem é o lobo do homem, ou seja, se os homens 

forem largados soltos são capazes de tudo. Há várias explicações que tentam justificar essa 

tendência do homem a fazer o mal. Na doutrina cristã, o fato de o homem nascer com o 

pecado original é um sinal permanente dessa tendência à ação nociva. Seja como for, confiar 

na humanidade sempre se revelou um exercício muito arriscado, haja vista a quantidade de 

barbaridades que foram cometidas e se cometem nos quatro cantos do mundo.6 

A corrupção parece não ter efeito sobre o resultado nas urnas em anos 

eleitorais. A população continua votando em pessoas investigadas, acusadas e condenadas 

pela prática da corrupção. Ao que parece a corrupção está banalizada no Brasil em razão de 

tantas denúncias e escândalos publicados.7 

Com efeito, partimos de uma premissa certa: o Estado é ineficiente na 

prevenção, repressão e no combate a corrupção, porquanto há impunidade dos agentes que 
                                                 
3 PINTO, Celi Regina Jardim. A banalidade da corrupção. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2011. p. 8-9. 
4 Ibid. 
5 Embora em nosso país exista um oligopólio de empresas que afrontam e desrespeitam o direito constitucional 

fundamental do cidadão de ser informado. A imprensa brasileira atualmente possui uma política de escândalo 
permanente (denuncismo) que afeta a governabilidade do sistema político e a legitimidade das instituições 
públicas responsáveis pela fiscalização e controle dos gastos públicos.  

6 MARTINS, José Antônio. Corrupção. São Paulo: Globo, 2008. p. 42.  
7 PINTO, op. cit., p. 5, nota 3. 
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desviam dinheiro dos cofres públicos e falta uma resposta rápida do Estado frente a 

corrupção.  

Não se olvida que existe uma cultura fomentada no Brasil do “herói 

malandro”, do “jeitinho brasileiro”, do “rouba, mas faz”, da personalidade “individualista” e 

da sociedade fraca, que influencia a prática da corrupção. 

Também não se desconhece o fato do Brasil ter sido colonizado por 

portugueses degredados e banidos, por negros (subjugados a escravidão) e índios que 

perderam a identidade em razão da colonização, fatos que também influenciam a prática da 

corrupção. 

A despeito independente de nosso processo histórico e de nossa cultura, 

imprescindível que o Estado se reorganize e se reestruture no combate a corrupção, realizando 

algumas alterações nas instituições públicas responsáveis pelo controle e fiscalização do 

dinheiro público – accountability – e algumas alterações legislativas importantes; tudo isso 

para melhorar a prevenção, repressão e combate a corrupção pelo Estado. 

Em verdade, entendemos que seja necessária a implantação de um sistema 

nacional de integridade apresentando o Estado um plano nacional de combate a corrupção, 

participando dele ativamente a sociedade civil.  

Destarte, seria uma injustiça de nossa parte não reconhecer a atual atuação 

da Controladoria Geral da União, da Advocacia Geral da União, do Ministério Público 

Federal, Estadual e do Distrito Federal, da atuação da Polícia Federal, dos Tribunais de 

Contas, do Poder Judiciário, enfim, de todos os órgãos públicos responsáveis pelo combate a 

corrupção8. 

                                                 
8 “O Ministério Público vem exercendo ao longo dessas duas últimas décadas papel da maior relevância no 

contexto nacional na defesa do patrimônio público e social. O relatório do Cadastro Nacional de Condenações 
Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, publicado em 17.01.2011, pelo Conselho Nacional de Justiça, 
revelou que foram cadastradas – pelos Tribunais de Justiça Estaduais e Tribunais Regionais Federais – 3.393 
condenações dessa natureza, todas com trânsito em julgado. Desse total, 1301, aproximadamente, 38% 
oriundas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Dados colhidos no SIS-MP Integrado do Ministério 
Público do Estado de São Paulo revelam que somente no ano de 2010, na área específica de defesa do 
Patrimônio Público e Social, foram instaurados 600 Procedimentos Preparatórios de Inquérito Civil e 4327 
Inquéritos Civis. Demonstram, ainda, que foram propostas 897 ação civis públicas por improbidade 
administrativa, com valores das causas totalizando mais de 2,5 bilhões de reais. No período de 1992 a 2009, o 
total de valores questionados para devolução ou ressarcimento aos cofres públicos do Estado de São Paulo e 
do Município de São Paulo, em ação civis públicas definitivamente julgadas procedentes e em fase de 
execução supera os 138 milhões de reais. Se consideradas aquelas julgadas procedentes em 1º grau, ainda 
pendentes de julgamento de recursos, o total ultrapassa 8 bilhões de reais, em valores nominais, não 
atualizados” [dados extraídos do: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Centro de Apoio 
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Impende refletir que os agentes ímprobos e corruptos, assim declarados após 

sentença judicial com trânsito em julgado e com o devido processo legal, sempre impedem a 

aplicação da lei, notadamente procrastinando o processo judicial (evadindo-se para local 

incerto e arrolando testemunhas no processo residentes em outros Estados ou países, visando 

a prescrição), criando empresas laranjas para proteger suas reais identidades, bem como seu 

patrimônio, falsificando documentos, mudando de cargos públicos durante o andamento do 

processo e se valendo de cargos do alto escalão (imunidades) para permanecerem impunes.  

A despeito, apesar desse contexto, apontaremos algumas alterações 

necessárias às instituições públicas e importantes alterações legislativas para mantermos 

níveis controláveis de corrupção. 

A abordagem a lei de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/92) será de 

suma importância para o presente trabalho. O diploma legal que prevê as condutas ímprobas e 

corruptas, bem como as penalidades a serem impostas aos autores dessas práticas. 

Destarte, através de casos específicos e alguns escândalos nacionais 

revelaremos o por quê até hoje o Estado não conseguiu fazer o julgamento e se houve, ocorreu 

absolvição das pessoas processadas e, se condenadas, por que os efeitos da condenação 

efetivamente não se concretizaram, ou seja, o dinheiro público ainda não voltou ao erário 

público, não houve perda do cargo, suspensão dos direitos políticos, etc... 

Pesquisas de percentuais e números das ações propostas pelo Estado para 

combater os agentes corruptos e seus resultados efetivos. O valor em espécie que retornou aos 

cofres públicos em razão de atuações do Estado e após a propositura de ações judiciais.  

                                                                                                                                                         
Operacional Cível e de Tutela Coletiva. Manual Prático de Atuação das Promotorias de Justiça de 
Patrimônio Público. São Paulo: Imprensa Oficial, 2011]. 
“A AGU, nos últimos 3 anos, propôs mais de 3 mil ações judiciais no combate a corrupção, sendo mais de 1 
bilhão recuperado e cerca de 1 bilhão objeto de penhora ou objeto de indisponibilidade de bens. Somente neste 
ano de 2011 foram recuperados cerca de trezentos e trinta milhões de reais” [NOGUEIRA, Bárbara. Combate 
à corrupção e economia aos cofres públicas em ações milionárias do setor sucroalcooleiro são destaques 
na atuação dos advogados da União. 19 nov. 2011. Disponível em: <http://agu.gov.br/sistemas/site/ 
TemplateImagemTexto.aspx?idConteudo=171688 &id_site=3>. Acesso em: 3 jun. 2012]. 
“Na Polícia Federal, nos dois últimos anos da gestão de Fernando Henrique Cardoso, foram realizadas apenas 
20 operações, com a prisão de 54 pessoas - uma média de 27 capturas por ano. No Governo de Luis Inácio 
Lula da Silva, as ações da Polícia Federal no combate ao crime cresceram 815% entre 2002 e 2005, durante o 
seu governo, a Polícia Federal realizou 183 operações e 2.961 prisões - uma média de 987 presos por ano. No 
combate à corrupção, foram presas 1.300 pessoas, entre elas, 515 servidores públicos e 130 agentes da Polícia 
Federal e da Polícia Rodoviária Federal.” [RIBEIRO, Cláudio. Polícia Federal atuante contra a corrupção, 
herança bendita de Lula. 9 ago. 2011. Disponível em: <http://advivo.com.br/blog/claudio-ribeiro/policia-
federal-atuante-contra-a-corrupcao-heranca-bendita-de-lula>. Acesso em: 8 jun. 2012]. 
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Enfim, analisaremos que o problema da ineficiência do Estado no combate a 

corrupção não é em razão da cultura brasileira ou do nosso próprio processo histórico. Em 

verdade, existem falhas estruturais nas instituições públicas do Estado responsáveis pelo 

combate a corrupção; existem falhas legislativas responsáveis pela proteção do dinheiro 

público e falta um plano nacional efetivo a ser implementado pelo Estado no combate a 

corrupção e, com participação efetiva da sociedade civil. 
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CAPÍTULO 1 

CONCEITOS DE CORRUPÇÃO 

 

1.1 Conceitos de Corrupção 

 

A função pública, no Estado Democrático de Direito, é a atividade exercida 
no cumprimento do dever de alcançar o interesse público, mediante o uso 
dos poderes instrumentalmente necessários conferidos pela ordem jurídica 
[...]. Em nosso tempo histórico, no mundo ocidental, prevalece 
esmagadoramente na doutrina a afirmação de que há uma trilogia de funções 
no Estado: a legislativa, a administrativa (ou executiva) e a jurisdicional.1 

 

O professor Celso Antonio Bandeira de Mello ainda leciona que: 

A função legislativa é função exclusiva do Estado (somente ele a exerce) por 
via de normas gerais, normalmente abstratas, que inovam inicialmente na 
ordem jurídica, isto é, que se fundam direta ou indiretamente na 
Constituição. A função jurisdicional (também exclusiva do Estado - somente 
ele a exerce), por via de decisões que resolvem controvérsias com força de 
coisa julgada. E, por último, a função administrativa, exercida pelo Estado 
ou por quem lhe faça às vezes, exercida em uma estrutura e regime 
hierárquico, desempenhada mediante comportamentos infralegais ou 
excepcionalmente, infraconstitucionais, submisso todo a controle de 
legalidade pelo Poder Judiciário.2 

 

Com brilhantismo Maria Sylvia Zanella Di Pietro ensinou:  

A Constituição de 1988 inovou ao fazer expressa menção a alguns princípios 
a que deve se submeter a Administração Pública Direta e Indireta, a saber, os 
princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade administrativa, 
da publicidade e eficiência (artigo 37, caput). A Constituição Estadual 
paulista acrescentou os princípios da razoabilidade, finalidade, motivação e 
interesse público (art. 111).3 

 

Assiste razão a Wallace Paiva Martins ao preconizar que:  

O enfoque principal é dado ao princípio da moralidade na medida em que ele 
constitui verdadeiro superprincípio informador dos demais (ou um princípio 
dos princípios), não se podendo reduzi-lo a mero integrante do princípio da 
legalidade. Isso proporciona, por exemplo, o combate de ato administrativo 
formalmente válido, porém destituído do necessário elemento moral. A 

                                                 
1 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 27. ed. São Paulo: Malheiros, 2010.  

p. 29.  (grifo do autor). 
2 Ibid, p. 35-36. 
3 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 63. (grifo nosso). 
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moralidade administrativa tem relevo singular e é o mais importante desses 
princípios, porque é pressuposto informativo dos demais (legalidade, 
impessoalidade, publicidade, razoabilidade, proporcionalidade, motivação), 
muito embora devem coexistir no ato administrativo.4 

 
Nos ensinamentos de Carmen Lúcia:  

Exsurge a moralidade administrativa como precedente lógico de toda 
conduta administrativa, vinculada ou discricionária, derivando também às 
atividades legislativas e jurisdicionais, consistindo no assentamento de que o 
Estado define o desempenho da função administrativa segundo uma ordem 
ética acordada com os valores sociais prevalentes e voltada à realização de 
seus fins.5 

 

Com brilhantismo ensina Maurício Antonio Ribeiro Lopes: 

A moralidade tem como elementos a honestidade, a boa-fé, e a lealdade 
visando uma boa administração. Assim, no atuar, o agente público deve 
medir atenção ao elemento moral de sua conduta e aos fins colimados, 
porque a moralidade afina-se como o conceito de interesse público não por 
vontade da norma constitucional, mas por constituir pressuposto intrínseco 
de validade do ato administrativo.6 

 

A corrupção é um câncer que corrói a gestão pública. É maldade, 

improbidade, desonestidade e afronta claramente o princípio da moralidade administrativa. 

“Pelo seu efeito perverso acaba por minar os princípios basilares que estruturam o Estado 

Democrático de Direito.”7 

Ela sangra até a morte os parcos recursos públicos postos para promover a 

inclusão social e tornar a vida das pessoas carentes digna do adjetiva humano, desviando-se o 

dinheiro público que não é transformado em políticas públicas. A corrupção também afronta 

direitos fundamentais. 

Em termos conceituais, no Dicionário de Política, o termo corrupção é assim 

definido:  

Designa o fenômeno pelo qual um funcionário público é levado a agir de modo 
diverso dos padrões normativos do sistema, favorecendo interesses particulares 
em troco de recompensa. Corrupto é, portanto, o comportamento ilegal de quem 

                                                 
4 MARTINS JÚNIOR, Wallace Paiva. Controle da administração pública pelo Ministério Público. São 

Paulo: Juarez de Oliveira, 2002. p. 31.  
5 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios constitucionais da administração pública. Belo Horizonte: Del 

Rey, 1994. p. 192. 
6 LOPES, Maurício Antônio Ribeiro. Ética e administração pública. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 

1993. p. 82. 
7 MARTINS JÚNIOR, op. cit., p. 101. nota 4. 
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desempenha um papel na estrutura estadual (sic). [...] A corrupção é uma forma 
particular de exercer influência: influência ilícita, ilegal e ilegítima. [...] Em 
ambiente estavelmente institucionalizado, os comportamentos corruptos tendem 
a ser, ao mesmo tempo, menos frequentes e mais visíveis em ambientes de 
institucionalização parcial ou flutuante. A corrupção não está ligada apenas ao 
grau de institucionalização, à amplitude do setor público e ao ritmo das funções 
sociais; está também relacionada com a cultura das elites e das massas. Depende 
da percepção e tende a variar no tempo e no espaço.8  

 

Celi Regina Jardim Pinto novamente com brilhantismo que lhe é peculiar 

assevera acerca do assunto corrupção: 

Ela arruína a prestação dos serviços públicos e o desenvolvimento social e 
econômico dos países, corrói a dignidade dos cidadãos, deteriora o convívio 
social e compromete a vida das gerações atuais e futuras. A luta contra a 
corrupção exige uma mudança cultural da sociedade e de comportamento de 
cada indivíduo, de forma que a mudança deve se operar coletivamente. 
Isoladamente, pode parecer difícil, mas com o comprometimento e esforços 
de todos é possível detê-la.9 

 

A corrupção é um fenômeno complexo, e, para entendê-lo, temos de 
considerar um conjunto variado de fatores: poder político e econômico 
concentrados; profundas desigualdades sociais; pouca ou nenhuma noção de 
interesse público; não reconhecimento do direito a ter direitos e a própria 
falta de garantia de direitos; noção de direitos desiguais introjetada na 
cultura; elites distanciadas do restante da população; falta de controle social, 
entre outros. Todos esses fatores são dimensões importantes, que compõem 
o quadro a ser tomado em consideração, sem que se esgotem as 
possibilidades de entendimento do fenômeno da corrupção.10  

 

Conforme ensinamento de Fernando Filgueiras, não há, na tradição do 

pensamento político ocidental, “consenso a respeito do que vem a ser corrupção”.11 

 Roberto Livianu conceitua corrupção com bastante propriedade: 

Os fenômenos sociais complexos, como é o caso da corrupção, não 
permitem unanimidade em sua conceituação, surgindo diretrizes que 
procuram abranger todos os seus elementos. A corrupção, como um 
fenômeno que existe desde a Antiguidade, pode ser conceituada em vários 
aspectos, nas perspectivas sociológicas, econômica e jurídica.12 

                                                 
8 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. 12. ed. Brasília, 

DF: Ed. UnB : LGE, 2004. p. 291-292. 
9 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO. O que você tem a ver com a corrupção? 

Campanha: apresentação. Disponível em: <http://www.oquevocetemavercomacorrupcao.com/conteudo/ 
interna/conteudo.asp?cod_area=23>. Acesso em: 1 jun. 2012. 

10 PINTO, Celi Regina Jardim. A banalidade da corrupção. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2011. p. 7. 
11 FILGUEIRAS, Fernando. Marcos teóricos da corrupção. In: AVRITZER, Leonardo et al. (Org.). Corrupção, 

ensaios e críticas. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2008. p. 354. 
12 LIVIANU, Roberto. Corrupção e direito penal. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2006. p. 29. 
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Quatro são os tipos de definições apresentadas por Villoria Mendieta: no 

primeiro grupo, “[...] as definições são vinculadas ao abuso de cargo público ou ao não 

cumprimento de normas jurídicas por parte dos responsáveis públicos.” A corrupção seria 

“[...] um abuso de autoridade por razões de benefício particular não necessariamente 

monetário.” O segundo grupo concentra definições no mercado e serve para a análise 

econômica da corrupção.13   

Ainda preconiza referido autor que o terceiro grupo seria o das definições 

centradas no interesse geral, dizendo que a corrupção existe: 

[...] quando um responsável por um posto público ou por funções e 
atribuições definidas é, por meio monetário ou de outra natureza não 
legalmente prevista, induzido a atuar favorecendo a quem proporciona um 
benefício e, através dele, causa danos ao público e a seus interesses.14  

 

O quarto e último grupo se referem aos autores que incluem conceitos 

históricos e sociológicos vinculados à percepção social. Teríamos a corrupção negra (ações 

condenadas pelas elites morais do país correspondente), a corrupção cinza (situação ambígua, 

pois a elite condena, mas os cidadãos não a rechaçam) e por último a corrupção branca (não 

condenada pela elite ou pela população de forma clara).15
  

Etimologicamente corrupção significa deterioração, quebra de um estado 

funcional e organizado. 

Segundo Emerson Garcia: 

[...] na conhecida classificação de Heidenheimer que leva em consideração a 
percepção das elites e da opinião pública em relação à corrupção, esta se 
subdivide em negra, cinza e branca. Na corrupção negra, é divisado um 
consenso entre as elites e a opinião pública quanto à reprovação de um ato e 
à imprescindibilidade de sua punição. Na corrupção cinza, alguns elementos, 
normalmente oriundos das elites, defendem a punição do ato, enquanto a 
maioria da população assume uma posição dúbia. Por último, na corrupção 
branca, a maior parte das elites e da população, por tolerar certos atos de 
corrupção, não apóia com vigor a sua criminalização e conseqüente 
coibição.16 

 

 

                                                 
13 VILLORIA, Mendieta. Ética pública y corrupción. Madrid: Tecnos, 1999. p. 25. 
14 Ibid. 
15 LIVIANU, Roberto. Corrupção e direito penal. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2006. p. 30. nota 12. 
16 GARCIA, Emerson. O combate a corrupção no Brasil. Disponível em: <http://br.monografias.com/trabalhos 

905/o-combate-corrupcao/o-combate-corrupcao2.shtml>. Acesso em: 2 jun. 2012. (grifo nosso). 
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1.2 Corrupção pública e privada 

 

Uma pesquisa encomendada pelo Ministério Público de Pernambuco 
(MPPE) buscou mostrar como a população enxerga a corrupção, como lida 
com ela e em que níveis ocorre em dez cidades do estado. Elaborada pelo 
Grupo de Estudo do Macroambiente Empresarial de Pernambuco 
(Gemepe), da Faculdade Frassinette do Recife (Fafire), a pesquisa aponta 
que os entrevistados se mostram mais tolerantes com a corrupção 
cotidiana, vista muitas vezes como algo aceitável, do que com as vindas 
dos políticos.17 

 

Naquela pesquisa, um questionário foi aplicado em 700 pessoas nas cidades de 
Camaragibe, Olinda, Paulista, Abreu e Lima, Igarassu, Jaboatão dos 
Guararapes, Moreno, Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca e Recife, entre 05 e 
12 de março de 2012. A pesquisa foi dividida em três temas maiores: a 
corrupção cotidiana; aquela que o indivíduo pratica contra o estado - como não 
pedir nota fiscal ou pagar para não receber multa; e a corrupção vinda dos 
políticos. Para 99,12% dos entrevistados, a compra de votos em eleições 
utilizando verbas públicas é apontada como grave ou muito grave. Em 
contrapartida, baixar músicas e livros de sites da internet é uma atitude 
aceitável para 55,25% dos entrevistados, sendo até mesmo correta para 
28,43% deles. Comprar produtos piratas, para 45,92% das pessoas abordadas 
pela pesquisa é algo aceitável, mas 39,26% vêem isso como uma atitude 
grave.18  

 

A pesquisa aponta que muitas pessoas acham grave ou muito grave o ato de 
furar a fila quando surge a oportunidade, mas não apontam maiores 
problemas em abrir mão do cupom fiscal para obter desconto na compra de 
uma mercadoria. Outro ponto abordado pela pesquisa é a quantidade de 
pessoas que admite ter cometido algum ato de corrupção: 28% dos 
entrevistados assumem ter cometido, em algum momento.19 

 

O objeto deste trabalho é a corrupção pública, envolvendo as instituições 

públicas (Legislativo, Executivo, Judiciário, Ministério Público, Polícias, Tribunais de 

Contas, Empresas Públicas, Sociedade de Economia Mista e Fundações Públicas), bem como 

as instituições privadas que recebem dinheiro público (ONGs, etc...). Aquela corrupção que 

envolve o Estado e desestrutura e corrompe a unidade do governo. 

O presente trabalho consiste na melhora do combate pelo Estado na 

corrupção pública, ou seja, aquela na qual ocorre o desvio de dinheiro público, 

                                                 
17 CORRUPÇÃO só é inaceitável quando é política, aponta pesquisa em PE. 21 maio 2012. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2012/05/corrupcao-so-e-inaceitavel-quando-e-politica-aponta-
pesquisa-em-pe.html. Acesso em: 2 jun. 2012. 

18 Ibid. 
19 Ibid. 
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enriquecimento ilícito pelo agente público ou particular em detrimento do erário público, ou 

naquelas condutas que apresentam ofensas dolosas ou fraudulentas aos princípios da 

Administração Pública (legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência), 

ainda que não haja, nessa hipótese, enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário público. 

Aquela corrupção particular (furar fila, comprar CD pirata, colar numa 

prova de escola ou faculdade, baixar músicas ou filmes pela internet, concorrência desleal 

entre empresas privadas na venda de produtos ao comércio, compra de ingressos de 

cambistas, compra de receita médica para se ausentar no trabalho, ligação clandestina ou 

“gato” de telefone, luz e tv paga, confecção fraudulenta de carteira de estudante, compra de 

dolar no paralelo, declaração de imposto de renda com omissões propositais e informações 

inverídicas,  etc...) não é objeto deste trabalho. 

É muito vasta a literatura brasileira sobre a diferença entre o público e o 

privado. Grandes intérpretes do Brasil dedicaram obras a explicar o país, suas instituições e 

dificuldades no estabelecimento da relação entre o público e o privado, na centralidade do 

privado nas relações públicas e na própria dificuldade de definir o que é público e o que é 

privado nesse contexto.20
 

Continuando na brilhante lição de Céli Regina, o problema que deve ser 

enfrentado na análise da relação público-privada no Brasil é o da privatização do público, 

tanto pelos agentes privados como pelos próprios agentes públicos. O público tem um forte 

sentido de pertença. Tanto Hannah Arendt como Habermas, não obstante a diferença  teórica 

que os separa, apontam em seus clássicos estudos do declínio do público, da esfera pública, 

identificando na sociedade burguesa de massa as razões dessa crise.21 

Hannah Arendt afirma que:  

A esfera pública, enquanto mundo comum, reúne-nos na companhia uns dos 
outros e contudo evita que colidamos uns com os outros, por assim dizer. O 
que torna tão difícil suportar a sociedade de massas não é o número de 
pessoas que ela abrange, ou pelo menos não é este o fator fundamental; 
antes, é o fato de que o mundo entre elas perdeu a força de mantê-las juntas, 
de relacioná-las umas às outras e de separá-las.22   

 

 

                                                 
20 PINTO, Celi Regina Jardim. A banalidade da corrupção. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2011. p. 63, nota 10. 
21 Ibid., p. 63. 
22 ARENDT, Hannah. A condição humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1983. p. 62. 
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Jurgen Habermas afirma que:  

[…] à medida que a reprodução da vida assumia, por um lado, formas 
privadas, mas, por outro, como sentir privado em seu conjunto, passou a ter 
relevância pública. As leis gerais do intercâmbio das pessoas privadas entre 
si tornam-se agora uma questão pública. Na discussão que as pessoas 
privadas logo passaram a ter em torno dessa questão com o poder público, a 
esfera pública burguesa chegou à sua função política: as pessoas privadas 
reunidas num público transformaram publicamente em tema a sanção da 
sociedade como uma esfera privada.23  

 

Boaventura Sousa Santos, Avritzer e Dagnino e Tatagiba, entre outros, têm 

desenvolvido estudos muito definitivos sobre experiências de participação e de construção de 

esferas públicas no Brasil pós-Constituição de 1988, discutindo novos espaços públicos e o 

empoderamento das camadas populares através deles.   

A preocupação deste texto, portanto, é concernente a corrupção pública, 

aquela que atinge a legitimidade e a estruturação das instituições públicas, concretizada pelo 

desvio de qualquer bem público ou enriquecimento ilítico do agente público ou particular em 

detrimento aos cofres públicos, ou naquelas condutas que apresentam ofensas dolosas ou 

fraudulentas aos princípios da Administração Pública (legalidade, moralidade, 

impessoalidade, publicidade e eficiência), ainda que não haja prejuízo ao erário público. 

 

1.3 Corrupção e improbidade administrativa 

 

Improbidade e corrupção não possuem equivalência, visto que esta constitui 

uma das muitas modalidades em que se materializa a primeira. De fato, a simples violação de 

princípios já pode configurar, segundo a lei de improbidade administrativa, conduta ímproba, 

ao passo que a corrupção pede, pelo menos, o concurso de dois elementos presentes, o desvio 

de função e o enriquecimento ilícito.24 

Com efeito, o parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal de 1.988 

tratou das disposições gerais sobre a Administração Pública, prevendo os atos de improbidade 

administrativa e suas sanções. E a normatização constitucional da improbidade administrativa 

foi regulada pela Lei n. 8.429/92; lei de improbidade administrativa. 
                                                 
23 HABERMAS, Jürgen. Mudança estrutural na esfera pública. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984. p. 152. 
24 GARCIA, Emerson.; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade administrativa. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 

2008. p. 42. 
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Consoante De Plácido e Silva, improbidade  

[...] deriva do latim improbitas (má qualidade, imoralidade, malícia), 
juridicamente, liga-se ao sentido de desonestidade, má fama, incorreção, má 
conduta, má índole, mau caráter. Desse modo, improbidade revela a 
qualidade do homem que não procede bem, por não ser honesto, que age 
indignamente, por não ter caráter, que não atua com decência, por ser 
amoral. Improbidade é a quantidade do ímprobo. E ímprobo é o mau 
moralmente, é o incorreto, o transgressor das regras da lei e da moral. Para 
os romanos, a improbidade impunha a ausência de existimatio, que atribui 
aos homens o bom conceito. E sem a existimatio, os homens se convertem 
em homines intestabiles, tornando-se inábeis, portanto, sem capacidade ou 
idoneidade para a prática de certos atos.25  

 

Dissertando sobre improbidade, Carmen Chinchilla Marin,  

[...] en toda actuación administrativa hay, por decirlo de uma manera muy 

simple, um por qué y um para qué. La Administración  actúa porque una 

norma la há apoderado en esse sentido para que cumpla finalidad de interes 

público concreta. El somentimiento al fin que justifica su postestad es um 

elemento más de la legalidad de su infracción constituye um vicio 

denominado desviación de poder, que determina la anulabilidad de la 

misma.
26
 

 

 

1.4 Corrupção desde a Antiguidade 

 

Apesar dos brasileiros se considerarem os campeões mundiais da corrupção, 

cientificamente não há elementos seguros para concluir tal assertiva num trabalho científico. 

Destarte, não foram os brasileiros que a inventaram. Autores desde a Antiguidade já se 

dedicaram a estudar o problema da corrupção porque na época já existia. 

A corrupção existe muito antes de Pedro Alves Cabral ter chegado a estas 

terras. Nos primeiros governos, do ponto de vista da teoria política, a corrupção já era tratada 

pelos escritos dos primeiros filósofos gregos. Conforme preconiza José Antonio Martins27, 

antes mesmo já havia relatos de corrupção política nos primórdios da civilização. Continua o 

autor revelando que os filósofos mantiveram a preocupação de tentar explanar como se 

constituem os regimes políticos, o que os caracteriza, quais as suas peculiaridades, enfim, seus 

aspectos mais essenciais. No entanto, tentavam justificar como ocorriam as mudanças de uma 

                                                 
25 SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 1987. v. 3. p. 799. (grifo nosso). 
26 CHINCHILLA MARIN, Carmen. La desviacion de poder. 2. ed. Madrid: Civitas, 1999. p. 69. 
27 MARTINS, José Antônio. Corrupção. São Paulo: Globo, 2008. p. 4. 
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forma de governo para outra, e, em regra, a mudança de regime político se dava quando o 

grau de degeneração e corrupção alcançava índices inadmissíveis, levando à deposição 

daquele regime e à constituição de um novo, que reordena a cidade e instaura o bom convívio 

social. 

E ainda preconiza a professora Celi Regina Jardim que Platão, Aristóteles, 

Maquiavel, Hobbes, Montesquie, Rousseau, Tocqueville, entre outros, já se ocuparam da 

corrupção dos homens em suas obras filosóficas e políticas.  

Freud certamente também tem muito a nos dizer sobre as ambições humanas 
e as formas pouco éticas de alcançá-las. Deixando os clássicos, não faltam 
historiadores, sociólogos, antropólogos e cientistas políticos atuais a analisar 
e explicar o fenômeno e buscar soluções para minimizá-lo.28 

  

Sérgio Cardoso ensina que: 

Entre os pensadores da Grécia antiga, a política, como sabemos, refere-se à 
vida partilhada por muito no interior de uma polis, cujas práticas se 
organizam segundo formas ou regimes de governo, mediante os quais a 
tendência natural dos homens à agregação se efetiva e dura [...]. É o próprio 
Platão, na República, que produzirá o quadro mais acabado e refinado da 
atuação desses princípios de desagregação das comunidades humanas [...]. 
Segundo Platão, o homem democrático é individualista e politicamente 
voluntarista, pois promove a vontade momentânea e caprichosa do povo.29 

 

No que tange a Aristóteles o professor ainda assevera que:  

Podemos observar que a corrupção – que permanece sempre possível – recua 
para o fundo da cena e deixa emergir um certo otimismo constitucional, 
conquistado perspicazmente pela transposição da reflexão política para o 
terreno da ação, o mundo próprio dos homens, avesso às pretensões 
transcendentes da metafísica do necessário e a todo saber de caráter divino. 
É porque as coisas temporais estão permeadas pela indeterminação e o acaso 
e irremediavelmente sujeitas à corrupção e à morte que se torna possível 
para o homem introduzir nessa matéria evanescente, contingente, um pouco 
de razão e unidade, criando um mundo à sua imagem e semelhança – um 
mundo certamente frágil, sempre inacabado, mas capaz de lhe dar o gosto de 
uma vida ativa e produtiva [...].30 

 

Maquiavel, em O Príncipe, nos capítulos 16, 17 e 18, parece fechar um 
conjunto de reflexões acerca dos fundamentos e da corrupção da república. 
Nos capítulos anteriores, Maquiavel, tomando Roma como modelo, havia 

                                                 
28 PINTO, Celi Regina Jardim. A banalidade da corrupção. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2011. p. 9. nota 10. 
29 CARDOSO, Sérgio. Platão e Aristóteles. In: AVRITZER, Leonardo et. al. (Org.). Corrupção, ensaios e 

críticas. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2008. p. 26-28. (grifo do autor). 
30 Ibid., p. 34. 
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mostrado que a fundação da liberdade em uma república está ligada a uma 
ordenação dos desejos conflitantes que estruturam a vida política.31 

 

O pensamento de Hobbes é todo construído em função da corrupção – na 

verdade contra ela – e também que o tema da corrupção nada ter a ver com as filosofias.32 

 

1.5 Corrupção na História do Brasil 

 

Luciano Figueiredo, com brilhantismo que lhe é peculiar, sublinhou: 

No período colonial do Brasil, época na qual era marcada pela dinâmica da 
colonização mercantilista na América portuguesa, a corrupção manifesta-se 
como um desdobramento natural. Numas palavras, e para sintetizar o 
panorama da sociedade colonial: incoerência e instabilidade no 
povoamento; pobreza e miséria na economia; dissolução nos costumes, 
inércia e corrupção nos dirigentes leigos e eclesiásticos. [...]. Nessa época 
magistrados, capitães, governadores, vice-reis, meirinhos, contratadores, 
eclesiásticos não desperdiçaram chances de cultivar ganhos paralelos.33  

 

“Pero Vaz de Caminha, em 1.500, compôs a frota dirigida por Pedro 

Álvares Cabral como escrivão, e detinha a função de escrever uma carta ao reio Dom Manuel 

I comunicando-lhe o descobrimento da terra brasileira.”34 

Na ocasião daquela carta Pero Vaz Caminha pedi emprego ao rei para um 

parente indicando como um primeiro sintoma de nepotismo (corrupção) registrado no Brasil - 

colônia.35 

O livro Arte de Furtar foi concluído em 1656. Atribuído ao Padre Antonio 
Vieira (mais tarde essa autoria seria contestada) o documento era endereçado 
ao rei de Portugal, Dom João IV, um dos primeiros representantes da Casa 
de Bragança. Com o intuito de alertá-lo sobre os malfeitos de seus súditos no 
além-mar, a obra lista as diversas maneiras encontradas pelos representantes 
da coroa portuguesa para desviar dinheiro público na colônia. Uma breve 

                                                 
31 ADVERSE, Helon. Maquiavel. In: AVRITZER, Leonardo et. al. (Org.). Corrupção, ensaios e críticas. Belo 

Horizonte: Ed. UFMG, 2008. p. 38. 
32 RIBEIRO, Renato Janine. Hobbes. In: AVRITZER, Leonardo et. al. (Org.).  Corrupção, ensaios e críticas. 

Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2008. p. 57. 
33 FIGUEIREDO, Luciano Raposo. A corrupção no Brasil colônia. In: AVRITZER, Leonardo et. al. (Org.). 

Corrupção, ensaios e críticas. Belo Horizonte. Ed. UFMG. 2008. p. 210. 
34 CARTA de caminha: Pero Vaz de Caminha. Disponível em: <http://resumos.netsaber.com.br/ver_resumo 

_c_1399.html>. Acesso em: 9 jun. 2012. 
35 CUNHA, Ray. Pero Vaz de Caminha praticou nepotismo? E Camilo Capiberibe, do Amapá, que deu 

emprego público para a mãe? 11 fev. 2011. Disponível em: <http://fernando-canto.blogspot.com.br/2011/02/ 
pero-vaz-de-caminha-praticou-nepotismo.html>. Acesso em: 10 jun. 2012. 
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passeada pelos títulos de alguns de seus 70 capítulos mostra como a “arte” já 
se manifestava e se aperfeiçoava no Brasil do século XVII: “Dos que furtam 
com unhas toleradas; Dos que Furtam com unhas invisíveis; Dos que Furtam 
com unhas vagarosas; Dos que Furtam com unhas pacíficas’; Dos que 
Furtam com unhas amorosas são alguns deles.36 

 

Referido livro é uma amostra de como a discussão sobre a corrupção é 

antiga no Brasil. 

No Brasil Imperial outro não era o entendimento. O soberano rei foi 

associado – por meio dos rituais, das gravuras oficiais e dos documentos largamente 

disseminados – à imagem do monarca divino, daquele que era julgado não por seus atos entre 

os homens, mas por outro tipo de justiça, menos terrena. Era complicada a relação entre as 

esferas públicas e privadas. Num caso envolvendo o furto de jóias do Reino, o caso foi 

encerrado por D. Pedro. A Gazeta de Notícias bradava que “[...] no Brasil não havia 

legalidade [...] era uma folia organizada” e que a justiça do Império havia sido enterrada e que 

tudo não passava de um “mar de lama”.37  

A corrupção – no sentido de malversação de recursos públicos – foi um tema 
candente no debate político brasileiro dos anos 1950 e 1960, ecoando, 
principalmente, na imprensa e nas disputas parlamentares. A questão tornou-
se mais grave no contexto da crise do segundo mandato do Governo Vargas, 
que culminou no suicídio do presidente em agosto de 1954. A denúncia de 
práticas políticas e administrativas corruptas cometidas pelo grupo varguista 
tornou-se uma das principais bandeiras da oposição liberal, notadamente da 
UDN. O discurso contra a corrupção calava fundo também nos meios 
castrenses, cujos valores morais eram particularmente sensíveis às acusações 
de malversação da coisa pública. 38 

 

João Goulart, Ademar de Barros e Jânio Quadros foram líderes políticos 

acusados de práticas ilícitas e corruptas nesse período. Convêm anotar que a campanha 

eleitoral de Jânio Quadros nas eleições de 1960 foi estruturada à base da promessa de acabar 

com a corrupção no país, adotando-se o discurso da vassoura como símbolo de varrer o 

Estado da corrupção e de seus praticantes.39 

                                                 
36 ROCHA, Marcelo. Como se desvia dinheiro no Brasil. Época, ed. n. 715, 27 jan. 2012. Disponível em: 

<http://revistaepoca.globo.com/ideias/noticia/2012/01/como-se-desvia-dinheiro-no-brasil.html>. Acesso em: 
30 mar. 2012. (grifo do autor). 

37 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Corrupção no Brasil Império. In: AVRITZER, Leonardo et. al. (Org.). 
Corrupção, ensaios e críticas. Belo Horizonte. Ed. UFMG. 2008. p. 232.  

38 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Corrupção no Brasil Republicano – 1954-1964. AVRITZER, Leonardo et. al. 
(Org.). Corrupção, ensaios e críticas. Belo Horizonte. Ed. UFMG. 2008. p. 243. 

39 Ibid., p. 245. 
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Os propósitos que serviram de justificativa para articular o movimento 

militar, às vésperas do golpe que derrubou o Governo João Goulart, foram o combate a 

corrupção e ao comunismo. E conforme brilhante ensinamento de Heloísa Starling, “[...] o 

regime militar brasileiro fracassou no combate à corrupção por uma simples razão: só há um 

remédio contra a corrupção, mais democracia.”40 

Evoluindo, a Constituição Federal de 1.988 inovou na disciplina da 

Administração Pública prevendo princípios, valores e preceitos básicos que regulam as 

funções do Estado, notadamente no tocante a atuação dos agentes públicos no trato com a 

coisa pública. Pelo dispositivo constitucional todos agentes públicos devem agir conforme a 

lei, mas também conforme princípios e valores que se situam acima do direito positivo, como 

a idéia de honestidade, moralidade, impessoalidade, lealdade e boa-fé. 

Ademais, na Constituinte de 1988, art. 1º, assentou-se que “A República 

Federativa do Brasil [...] constituiu-se em Estado Democrático de Direito tendo como 

fundamentos a soberania; a cidadania; a dignidade da pessoa humana; os valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa; [...].”  

E a partir dessa época “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio 

de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da própria Constituição” (art. 1º, 

parágrafo único da Constituição Federal de 88).  

Com muita propriedade Leonardo Avritzer ensinou que:  

A democracia brasileira trouxe um conjunto de novidades para a operação do 
sistema político no país. Foram ampliados os direitos, em especial àqueles 
relacionados à participação política, tanto no que se refere ao eleitorado, 
ampliado com a participação dos analfabetos, quanto no diz respeito às 
formas de participação dos cidadãos na democracia. Também foram 
recuperadas as prerrogativas do Judiciário no interior da estrutura do Estado 
brasileiro e, por fim, foram ampliados os papéis e as diferentes formas de 
relação entre a sociedade civil e o governo. Novas formas híbridas de 
participação na política e de controle público das ações do governo, 
especialmente através de ações no Judiciário e no Ministério Público, 
passaram a fazer parte do dia a dia da democracia brasileira.41 

 

 

 

                                                 
40 STARLING, Heloísa Maria Murgel. Ditadura militar. AVRITZER, Leonardo et. al. (Org.). Corrupção, 

ensaios e críticas. Belo Horizonte. Ed. UFMG. 2008. p. 259. 
41 AVRITZER, Leonardo. Governabilidade, sistema político e corrupção no Brasil. In: ______. ; FILGUEIRAS, 

Fernando. (Org.). Corrupção e sistema político no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011. p. 43 
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E continua Avritzer:  

Tais formas apontam para um novo momento da democracia brasileira no 
qual a qualidade das práticas políticas melhorou. Se tomarmos como 
parâmetro o número de participantes nas eleições, o funcionamento das 
estruturas de divisão de poderes e a influência e o controle da sociedade civil 
sobre o sistema político, temos muitos motivos para elogiar a Constituição 
brasileira de 1988. No entanto, ao mesmo tempo em que é possível perceber 
uma melhoria significativa no funcionamento da democracia brasileira, um 
fenômeno de magnitude gravíssima se coloca como desafio: a corrupção”. 
Um amplo conjunto de escândalos políticos marca a democracia brasileira 
desde o começo dos anos 1990. O impeachment do ex-presidente Collor42, a 
Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Orçamento, as denúncias de 
venda de votos no Congresso durante as negociações para a instituição da 
possibilidade de reeleição e o conhecido mensalão estão entre os principais 
escândalos da política brasileira desde a redemocratização.43 

 

Portanto, embora tenhamos um país democratizado (democracia 

representativa), eleições livres e diretas, independência do Poder Judiciário e Legislativo, 

funcionamento das estruturas e divisão de poderes e maior influência e controle da sociedade 

civil sobre o sistema político, a corrupção ainda persiste.  

 

1.6 A cultura brasileira da corrupção e a Antropologia 

 

Roberto DaMatta nos ensinou em seu livro Carnavais, Malandros e 

Heróis, que: 

[...] para o bem e para o mal, e definitivamente, o Brasil é um país 
extremamente complexo, não podendo de forma alguma caber dentro de uma 
única fórmula ou de um único esquema explicativo. DaMatta resgatou de 
forma definitiva a importância teórica dessa tecnologia cultural que é o 
“ritual” para o estudo de sociedades complexas e contemporâneas. Ao fazer 
isso, revelou algo importante sobre nós mesmos, ou seja, que de fato jamais 
fomos modernos, não por uma questão de incapacidade ou incompetência 

                                                 
42 “No final de 1989, o Brasil teve sua primeira eleição presidencial pelo voto direto em quase três décadas. Três 

anos depois, pela primeira vez na historia nacional um presidente foi afastado do poder de maneira 
democrática, sem quarteladas ou remendos constitucionais. Nesse curto período houve enormes manifestações 
populares e a maior intervenção na propriedade privada já vista no país, com o confisco de contas correntes e 
da poupança. Foram anos de recessão e revolta, de corrupção institucional e mobilização da sociedade. Foram 
também anos em que a imprensa teve uma participação substantiva na vida política. Ex-repórter e herdeiro de 
um grupo de comunicações, Fernando Collor tornou-se conhecido do eleitorado por meio de jornais, revistas, 
emissoras de televisão – os mesmos órgãos de imprensa cujas reportagens serviram de estopim para o 
movimento que veio a tirá-lo da Presidência.” [CONTI, Mario Sérgio. Notícias do planalto. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1999. p. 9]. 

43 AVRITZER, Leonardo. Governabilidade, sistema político e corrupção no Brasil. In: ______. ; FILGUEIRAS, 
Fernando. Corrupção e sistema político no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011. p. 44, nota 41. 
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irremediável, ou porque sejamos definitivamente tradicionais, vivendo em 
busca do tempo perdido, mas pelo fato de sabermos desde sempre que é 
melhor “confiar, desconfiando.44 

 

Roberto DaMatta expõe uma perspectiva que faz o futebol, no caso 
brasileiro, deixar de ser o nefasto “ópio do povo”, para tornar-se uma das 
expressões mais significativas da sociedade [...]. Os jogadores da seleção 
brasileira podem, ao saber dos resultados e dos seus desempenhos, 
transformar-se em heróis nacionais, talvez os únicos desse porte que nossa 
sociedade atual tanto desencanta, consiga produzir. Podem, igualmente, 
transformar-se em ati-heróis ou até vilões, pois encarnam nossas grandezas e 
misérias, nossas possibilidades e limites, tal como os entendemos.45 

 

O drible, arte intuitiva e inata, capacidade de usar o corpo para vencer o 
adversário e dominar a bola não através do combate direto, mas enganando-
o, logrando-o, vendendo-o, literalmente dando uma volta nele, exatamente 
como fazem, metaforicamente, nossos malandros. O drible, é, assim, nosso 
orgulho e glória, a exaltação de nossa esperteza [...]. 46 

 

Tudo isso para concluir que a final da Copa do Mundo de Futebol na 

França, em 1988, tal qual como nos Carnavais, no Brasil ficam temporariamente suspensas as 

divisões e segmentações da estrutura social e revive-se, uma vez mais, a experiência de 

communitas, na qual ser brasileiro é só o que importa. Nesse momento, a dimensão de 

brasilidade das identidades sociais é absolutamente englobante em relação a todas as outras 

possibilidades, fazendo atravessar o país numa das mais legítimas manifestações de fervor 

patriótico, e, junto com ela, uma experiência de igualdade poucas vezes experimentada.47  

Numa pesquisa realizada pela Datafolha entre os dias 4 e 6 de agosto de 

2009: 

83% dos brasileiros admitiram já ter cometido pelo menos uma prática 
ilegítima, ou corrupta. Entre os que têm de 16 a 24 anos essa taxa vai a 
93%. A admissão de prática ilegítima é maior entre os homens (86%) do 
que entre as mulheres (80%). Fica acima da média entre os que moram nas 
regiões Norte e Centro-Oeste (90%) e também entre os que residem em 
regiões metropolitanas, capitais incluídas (87%). Afirmam já ter mudado ou 
decidido o voto em uma eleição em troca de emprego ou favor 10%. Entre 
os que já mudaram ou decidiram o voto em troca de emprego ou favor, 

                                                 
44 GOMES, Laura Graziela; BARBOSA, Lívia; DRUMMOND, José Augusto. O Brasil não é para principiantes. 

2. ed. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2001. p. 13. 
45 Ibid., p. 129-130. 
46 Ibid., p. 130. (grifo nosso). 
47 Ibid., 134. 
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cerca de um terço (29%) considera essa atitude moralmente aceitável. Para 
59% desses entrevistados ela é moralmente errada.48 

 
Percentual pouco menor (6%) admite já ter mudado ou decidido o voto em 
troca de dinheiro. Nesse caso, 94% do total acha que é algo moralmente 
errado e, taxa que é de 72% entre os que já literalmente venderam seu 
voto.49 

 
O Datafolha perguntou aos entrevistados sobre a existência de casos de 
corrupção em 20 instituições nacionais. A maioria acredita que existe 
corrupção em todas elas. Acreditam que existe corrupção na Presidência da 
República e ministérios 88%.Quando se fala no Congresso Nacional, ou 
seja, entre senadores e deputados federais, 92% acreditam na existência de 
corrupção, mesma taxa dos que acham que há corruptos nos partidos 
políticos, de modo geral. Acreditam existir corrupção no governo do Estado 
onde moram 87%, e acham que há corrupção na Assembléia Legislativa do 
seu Estado 86%. Para 81% existe corrupção na prefeitura da cidade onde 
moram; percentual idêntico acha que há vereadores corruptos na Câmara de 
vereadores de sua cidade. Quando se trata das forças policiais, 81% acham 
que existe corrupção na Polícia Militar do seu Estado; essa taxa é de 79% 
no que se refere à Polícia Civil e de 74% no que diz respeito à Polícia 
Federal. Acreditam que há corrupção no Poder Judiciário, ou seja, entre 
juízes e promotores, 73%, taxa similar à registrada no que se refere aos que 
vêem corruptos nos sindicatos dos trabalhadores (70%). Para 61% existe 
corrupção na Imprensa. Acham que existe corrupção nas Forças Armadas 
54%, percentual que empata com a dos que acreditam que há corruptos 
entre os integrantes da Igreja Católica (53%). A taxa dos que percebem 
corrupção nas igrejas evangélicas é maior, chegando a 64%.50 

 

“Hoebel e Frost afirmam que a antropologia fixa como seu objetivo o estudo 

da humanidade como um todo e nenhuma outra ciência pesquisa sistematicamente todas as 

manifestações do ser humano e da atividade humana de maneira tão unificada.”51 

Marconi e Prezotto com brilhantismo que lhes são peculiar acerca do 

assunto atinente a Antropologia asseveram que: 

A antropologia cultural, campo mais amplo da ciência antropológica, 
abrange o estudo do homem como ser cultural, isto é, fazedor da cultura. 
Investiga as culturas humanas no tempo e no espaço, suas origens e 
desenvolvimento, suas semelhanças e diferenças. Tem foco de interesse 
voltado para o conhecimento do comportamento cultural humano, adquirido 
por aprendizado, analisando-o em todas as suas dimensões.52  

                                                 
48 DATAFOLHA pesquisa sobre corrupção. 5 out. 2009. Disponível em: <http://rescontroversa.blogspot.com.br 

/2009/10/datafolha-pesquisa-sobre-corrupcao.html>. Acesso em: 2 jun. 2012. 
49 Ibid. (grifo nosso). 
50 Ibid. 
51 MARCONI, Marina de Andrade; PRESOTTO, Zélia Maria Neves. Antropologia: uma introdução. 5. ed. São 

Paulo: Atlas, 2001. p. 25. 
52 Ibid., p. 26. 
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O relativismo cultural tem como fundamento a idéia de que os indivíduos 
são condicionados a um modo de vida específico e particular, por meio do 
processo de endoculturação. Adquirem, assim, seus próprios sistemas de 
valores e sua própria integridade cultural (o infanticídio e o gerontocídio – 
homicídio contra idoso, costumes praticados em algumas culturas – 
esquimós – são totalmente rejeitados por outras.53  

 

As culturas de um modo geral, diferem uma das outras em relação aos 
postulados básicos, embora tenham características comuns. Toda a cultura é 
considerada como configuração saudável para os indivíduos que a 
praticam. Todos os povos formulam juízos em relação aos modos de vida 
diferentes dos seus. Por isso, relativismo cultural não concorda com a idéia 
de normas e valores absolutos e defende o pressuposto de que as avaliações 
devem ser sempre relativa a própria cultura onde surgem.54 

 

“O brasileiro corrupto, na sua maioria o é por uma questão de cultura. Todo 

povo carrega em sua cultura peculiaridades que lhes são marcantes. Infelizmente nosso país 

carrega em seus ensinamentos naturais de berço a marca da corrupção e da marginalidade.” 55  

 
Nosso povo é formado de brancos, negros e índios. Os brancos em sua 
maioria foram na época da colonização os enviados de Portugal para povoar 
a terra diante do receio de perderem o domínio e não ser possível explorar 
suas riquezas. Assim foi enviada para o Brasil a escória de Portugal, 
representada por bandidos, prisioneiros condenados, ladrões, assassinos, 
prostitutas e toda espécie de gente renegada pela sociedade portuguesa.56 

  
Os negros, por terem sido subjugados na escravidão e tratados como sub-
raça humana aprenderam a se defender com muita garra, porém não havia 
exemplos de dignidade que pudessem seguir a não ser os de suas tribos de 
origem que ficaram na memória dos primeiros que aqui chegaram. Assim 
tornaram-se naturalmente corruptos como os brancos.57  

 
Os índios, os mais indefesos, sempre minoria, acabaram por perder a sua 
identidade. Uma pequena porção deles ainda hoje luta para manter sua 
cultura de origem. Porém, a maior parte desfaleceu, desanimou, baixou as 
machadinhas e se corrompeu.58 

 

Na mistura dessas três raças, que é o principal cruzamento genético 
brasileiro, não houve escapatória. O povo brasileiro aprendeu a se aproveitar 
maliciosamente de tudo nesta vida. O Brasil tem apenas 500 anos... dessa 

                                                 
53 MARCONI, Marina de Andrade; PRESOTTO, Zélia Maria Neves. Antropologia: uma introdução. 5. ed. São 

Paulo: Atlas, 2001. p. 52, nota 51. 
54 Ibid, p. 53. (grifo nosso). 
55 GARCIA, Márcia. As raízes da corrupção no Brasil. Disponível em: <http://pensador.uol.com.br/autor/ 

marcia_garcia/>. Acesso em: 8 jun. 2012. 
56 Ibid.  
57 Ibid.  
58 Ibid.  
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mistura de raças a que mais tarde acresceu-se outras culturas, advindas de 
imigrações européias e orientais, resultou um povo alegre, fascinante, de 
uma beleza que lhe é peculiar e esplendorosa. Porém facilmente assediável 
pelo vício da corrupção, desonestidade e alienação. O povo brasileiro não se 
importa com muita coisa. Não se permite ter memória para se defender do 
mal e se deixa levar facilmente por falsas promessas. É o povo que mais cai 
no conto do vigário. Porque é de boa-fé e não rancoroso.59 

 

Nesse contexto, padrões culturais são, segundo Herskovits: 

Os contornos adquiridos pelos elementos de uma cultura, as coincidências 
dos padrões individuais de conduta, manifestos pelos membros de uma 
sociedade, que dão ao modo de vida essa coerência, continuidade e forma 
diferenciada. O padrão cultural é, portanto, um comportamento generalizado, 
estandardizado e regularizado; ele estabelece o que é aceitável ou não na 
conduta de uma dada cultura.60  

 

E na brilhante lição de Laplante: 

A variação cultural pode ser encontrada em cada um dos aspectos de nossas 
atividades. Por exemplo, na maneira como descansamos. Nas sociedades nas 
quais as pessoas dormem diretamente ao solo, dificilmente elas suportam a 
maciez de um colchão. No Brasil não se dorme em redes, como acontece na 
Ásia, em alguns países. Nas sociedades do Oeste africano, as mulheres se 
dedicam à cerâmica, enquanto os homens vão para roça, ao passo que, na 
Ilha de Alor, são as mulheres que cultivam a terra, enquanto os homens 
cuidam da educação das crianças, assim como na sociedade de Chaumbuli, 
na qual os homens se dedicam aos filhos, enquanto as mulheres vão pescar.61 

 

Continua a insigne autora: 

Diferenças significativas, decorrentes da cultura à qual pertencemos, podem 
também ser encontradas nos menores detalhes dos nossos comportamentos 
mais cotidianos. Assim, nas sociedades árabes, sul-americanas e sul-
eruropéias, desviar o olhar é considerado como um sinal de má educação, 
enquanto que nas sociedades asiáticas e norte-européias, olhar fixamente 
alguém com insistência causa um incômodo que se traduz por uma 
impressão de ameaça e agressividade.62 

 

Segunda a doutora em antropologia Lívia Barbosa, co-autora do livro O 

Brasil Não É Para Principiantes, em homenagem a Roberto DaMatta, nos 20 anos da 
                                                 
59 GARCIA, Márcia. As raízes da corrupção no Brasil. Disponível em: <http://pensador.uol.com.br/autor/ 

marcia_garcia/>. Acesso em: 8 jun. 2012. 
60 MARCONI, Marina de Andrade; PRESOTTO, Zélia Maria Neves. Antropologia: uma introdução. 5. ed. São 

Paulo: Atlas, 2001. p. 34, nota 51. 
61 LAPLANTINE, François. Aprender antropologia. Tradução de Marie-Agnés Chauvel. São Paulo: Brasiliense, 

2007. p. 123. 
62 Ibid., p. 124. 
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publicação do mais influente livro dos seus livros – Carnavais, malandros e heróis – 

lançado em 1979, ela assevera que temos na sociedade brasileira a noção moderna de 

indivíduo superposta a um poderoso sistema de relações pessoais, no interior do qual opera a 

pessoa. Assim,  

[...] você sabe com quem está falando? o Carnaval, o futebol, a patronagem e 
o sistema de relações pessoais são fenômenos estruturais que permitem 
descobrir uma dialética que torna muito complexa a operação do sistema no 
nível puramente econômico, conforme têm notado alguns estudiosos 
brasileiros, como Raymundo Faoro (1975), Otávio Velho (1976) e Simon 
Schwartzamn (1975) (p. 178). Entre nós, enfatiza o autor, foram mantidos os 
mediadores entre o universo social e o individual, ao contrário do mundo 
protestante, no qual eles foram abolidos. Sendo assim, continuamos a manter 
uma forte segmentação social tradicional, com todas as dificuldades para a 
criação de associações voluntárias que são a base da sociedade civil, 
fundamento do Estado burguês, liberal, igualitário, dominado por indivíduos 
[...]. Temos, como já indiquei, modos muito mais poderosos de compensar as 
diferenças econômicas, já que nosso sistema, insisto, é múltiplo e permite 
várias classificações [...]. A oposição fundamental é entre indivíduo e 
pessoa, como aliás já havia colocado Alceu Amoroso Lima no seu A 
realidade americana (1955). Nos Estados Unidos, a realidade social é a 
pessoa. Nem lá nem cá desapareceram o indivíduo ou a pessoa. Apenas 
balanceou-se o sistema de modo diverso (p. 179).63 

 

Nesses domínios, sujeitos que se representam como indivíduos, se percebem 

como personalidades únicas e idiossincráticas, advogam a submissão de tudo e todos ao 

império de códigos jurídicos impessoais e universalizantes e poderiam ser alocados nas 

classes dominantes representam e vivem a intimidade, a vida afetiva e a política como pessoa. 

A recente discussão sobre cotas admitidas de nepotismo na Câmara dos Deputados é um 

exemplo primoroso disso. Neste caso, grupos de políticos oriundos dos mais diferentes 

partidos, que se enxergam e representam como indivíduos e apresentam-se como porta-vozes 

do direito e da cidadania vivem, no exercício da sua função pública, como pessoas.64 

Conclui a autora asseverando que no Brasil, enquanto o indivíduo é o sujeito 

normativo das instituições, a pessoa, em vários domínios, é o sujeito normativo das situações, 

neutralizando o impacto das leis e critérios universalizantes. 

No Brasil o individualismo é também um sinônimo cotidiano, um 
sentimento ou atitude social condenada entre nós. Na interpretação de 
Roberto DaMatta acerca da conotação negativa da noção de indivíduo é, 
aliás, inteiramente corroborada pelo pensamento social brasileiro, que 
sempre associou individualismo/personalíssimo a egoísmo, tibieza de 

                                                 
63 GOMES, Laura Graziela; BARBOSA, Lívia; DRUMMOND, José Augusto. O Brasil não é para principiantes. 

2. ed. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2001. p. 54-55, nota 44. 
64 Ibid., p. 56. 
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instituições sociais, ausência de solidariedade social e de uma sociedade 
civil fraca. Isso impede o desenvolvimento do senso de instituições 
comunitárias e da solidariedade social.65 

 

No referido livro ainda se aborda o conhecimento interdisciplinar e 

dinâmico da cultura brasileira, que sempre comporta brechas e margens e nesse sentido Dona 

Flor e seus 2 maridos faz todo o sentido do mundo: o direito de não escolher entre eles, mas o 

de ficar com os 2.66  

Diferentemente do sistema francês, no entanto, há em nosso modelo espaço 
para o reconhecimento explícito da desigualdade entre os cidadãos, 
manifestada em nosso dia-a-dia pelos rituais do “você sabe com quem está 
falando” e mesmo, para o reconhecimento jurídico de direitos diferentes 
explicitamente atribuídos a pessoas supostamente desiguais, como é o caso 
dos privilégios concedidos oficialmente a certas categorias de cidadãos pelo 
instituto da prisão especial.67 

 

Para Sérgio Buarque de Holanda: 

[...] seriam características nossas, herdadas dos iberos, a sobrancelha 
hispânica, o desleixo e a plasticidade lusitanas, bem como o espírito 
aventureiro e o apreço à lealdade de uns e outros e, ainda, seu gosto maior 
pelo ócio do que pelo negócio. Da mistura de todos esses ingredientes, 
resultaria certa frouxidão e anarquismo, a falta de coesão, a desordem, a 
indisciplina e a indolência. Mas derivariam delas, também, certo pendor 
para o mandonismo, para o autoritarismo e para a tirania.68 

 

Entretanto, segundo os ensinamentos de Darcy Ribeiro: 

Fala-se muito, também, da preguiça brasileira, atribuída tanto ao índio 
indolente, como ao negro fujão e até às classes dominantes viciosas. Tudo 
isso é duvidoso demais frente ao fato do que aqui se fez. E se fez muito, 
como a construção de toda uma civilização urbana nos séculos de vida 
colonial, incomparavelmente mais pujante e mais brilhante do que aquilo 
que se verificou na América do Norte, por exemplo.69 

 

 

                                                 
65 GOMES, Laura Graziela; BARBOSA, Lívia; DRUMMOND, José Augusto. O Brasil não é para principiantes. 

2. ed. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2001. p. 57. 
66 FREITAS, Maria Ester de. O Brasil não é para principiantes: carnavais, malandros e heróis 20 anos depois. 

RAEeletrônica, São Paulo, v. 2, n. 2, p. 1-4, jul./dez. 2003. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/raeel/ 
v2n2/v2n2a12.pdf>. Acesso em: 3 jun. 2012. 

67 GOMES; BARBOSA; DRUMMOND, op. cit. p. 110. nota 44. 
68 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 26. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. p. 42. 
69 RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. p. 451.  
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E continua o antropólogo, escritor e político brasileiro o saudoso Darcy 

Ribeiro: 

O Brasil já é a maior das nações neolatinas, pela magnitude populacional, e 
começa a sê-lo por sua criatividade artística e cultural. Precisa agora sê-lo 
no domínio da tecnologia da futura civilização, para se fazer uma potência 
econômica, de progresso autossustentado. Estamos construindo-nos na luta 
para florescer amanhã como uma nova civilização, mestiça e tropical, 
orgulhosa de si mesma. Mais alegre, porque mais sofrida. Mais generosa, 
porque aberta à convicção com todas as raças e com todas as culturas, e 
porque assentada na mais bela e luminosa província da Terra.70  

 

O que se denota, portanto, é que o Brasil possui características próprias de 

cultura, o seu “jeitinho brasileiro”, o “herói malandro”, o “olha com quem você está falando”, 

“Dona flor e seus 2 maridos” (nutrindo aquela percepção de que o brasileiro tem o direito de 

não escolher entre eles, mas de ficar com os 2). O brasileiro sempre se associou ao 

individualismo e ao egoísmo, tibieza de instituições sociais, ausência de solidariedade social e 

de uma sociedade civil fraca. Isso tudo influencia a prática de corrupção. 

A despeito, o cerne de nosso trabalho é a responsabilidade do Estado no 

combate a corrupção, independente da influência do processo histórico e cultural brasileiro. O 

importante é estar ciente dessa influência, e o Estado se reorganizar e reestruturar para o 

importante trabalho na prevenção, repressão e combate a corrupção, deixando-a em níveis 

toleráveis, porquanto impossível de deixá-la a nível zero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70 RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. p. 455. nota 69. 
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CAPÍTULO 2 

A LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA1 

 

2.1 A Lei Geral da Moralidade Administrativa 

 

Max Weber afirma que “[...] toda obra científica acabada não tem outro 

sentido, senão o de fazer surgirem novas indagações. Ela pede, portanto, que seja ultrapassada 

e envelheça.”2 

Apenas em 1957, o direito brasileiro voltou seus olhos, com seriedade, para 

o uso indevido da Administração Pública.  

A Lei n. 3.164/57 (Lei Pitombo Godói-Ilha) foi a primeira lei brasileira a 
ampliar a transparência de eventuais atos de enriquecimento ilícito de 
agentes públicos. Já nesta lei sujeitava-se o seqüestro e a perda em favor da 
Fazenda Pública dos bens adquiridos pelo servidor público, por influência ou 
abuso de cargo ou função, sem prejuízo da responsabilidade criminal que 
tenha aquele incorrido.3 

 

Posteriormente surgiu a Lei n. 3.502/58 (Lei Bilac Pinto) regulando o 

seqüestro e o perdimento de bens nos casos de enriquecimento ilícito, por influência ou abuso 

do cargo ou função. A proteção a regularidade administrativa era limitado, porquanto não 

contemplava especificamente hipóteses de lesão ao erário e sequer cogitava eventual 

sancionamento da inobservância de princípios e deveres administrativos.4 

Portanto, referido diploma legal tinha por objeto apenas os casos de 

enriquecimento ilícito, porquanto guardava a necessária compatibilidade do regime jurídico 

legitimado pelas Constituições Federais de 1946 e 1967. 

Com brilhantismo preconizou Waldo Fazzio Júnior:  

                                                 
1 BRASIL. Lei n. 8429, de 2 de junho de 1992. Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos 

casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração 
pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. Diário Oficial da União, Poder Executivo, 
Brasília, DF, 3 jun. 1992. p. 6993. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm>. 
Acesso em: 2012. 

2 WEBER, Max. Ciência e política: duas vocações. Tradução de Leônidas Hegenberg e Ocatany Silveira da 
Mota. 2. ed. São Paulo: Cultrix, 1972. p. 29. 

3 FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Atos de improbidade administrativa. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 52.  
4 Ibid., p. 53. 
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A Lei n. 3.164/57 (Lei Pitombo Godói-Ilha) e a Lei n. 3.502/58 (Lei Bilac 
Pinto) compõe o quadro de precedentes legislativos da atual Lei n. 8.429/92. 
Esta os revoga expressamente (art. 25), mas não revoga a influência que 
deles recebeu.5 

 

O artigo 37 da Constituição Federal de 1988 tratou das disposições gerais 

sobre a Administração Pública, prevendo no parágrafo 4º os atos de improbidade 

administrativa e suas sanções, buscando reprimir a corrupção.  

A Lei Federal n. 8.429/92, de 02-06-1992, foi o diploma legal que disciplinou e 

regulamentou a matéria. É na aludida lei que se tipificam atualmente os atos de improbidade 

administrativa e as espécies de cominações: sanção política, cível e administrativa. 

A sanção política consiste na suspensão dos direitos políticos do agente 

ímprobo. A sanção político-administrativa consiste na perda da função pública, na proibição 

de contratar com o poder público ou dele receber benefícios fiscais ou creditícios  e, por fim, a 

sanção civil consistente na multa cível, ressarcimento integral do dano e perda dos bens ou 

valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. 

“Platão já salientava que a punição e o afastamento da vida pública dos 

agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva de que os servidores públicos não se 

deixem induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado.”6  

“Para que não se evite o perigo de uma administração corrupta caracterizada 

pelo descrédito e ineficiência, o legislador editou a Lei n. 8.429/92, com o intuito de prevenir 

a corrosão da máquina burocrática do Estado.”7 

No dizer de Wallace Paiva Martins Júnior,  

A Lei n. 8.429/92 instituiu no direito brasileiro um autêntico código da 
moralidade administrativa8 e no ensinamento de Fábio Osório Medina, em 
seu livro Teoria da Improbidade Administrativa, prefaciado pelo Catedrático 
Emérito de Derecho Administrativo Eduardo García de Enterría, a Lei 
Federal n. 8.429/92 é, em verdade, uma Lei Geral de Improbidade 
Administrativa (LGIA) e, em realidade, um Código Geral de Conduta, com 
normativa jurídica, força coercitiva cogente, alcance nacional e balizador de 
todo o setor público, em suas vertentes fundamentais.9    

 

                                                 
5 FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Atos de improbidade administrativa. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 52. nota 3. 
6 PLATÃO. República. Bauru: Edipro, 1994. p. 117 
7 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 26. ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 370. 
8 MARTINS JÚNIOR, Wallace Paiva. Probidade administrativa. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 199. 
9 OSÓRIO, Fábio Medina. Teoria da improbidade administrativa. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 

2007. p. 183. 
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E conforme preconiza Fábio Medina Osório:  

São louváveis e necessários os avanços constatados na controlabilidade 
jurisdicional dos atos administrativos e ampliação das responsabilidades dos 
gestores públicos, no sistema jurídico brasileiro, diante da fragilização das 
imunidades do Poder. Eduardo García Enterría, nesse sentido, formulou 
clássico trabalho sobre o descabimento das imunidades do poder político, 
trabalho que veio a ser a base de uma série de transformações no direito 
administrativo espanhol, europeu e latino-americano, considerando um raio 
de influência direta daquele jurista. A luta contra as imunidades dos Poderes 
tem sido um dos temas centrais do constitucionalismo contemporâneo e da 
estruturação das instituições democráticas, onde se situam os sistemas 
administrativos e jurisdicionais que aplicam normas de direito 
administrativo.10 

  

Com efeito, a Lei de Improbidade Administrativa cataloga três grandes 

modelos de tipos sancionadores: a) condutas de enriquecimento ilícito (art. 9º); b) condutas de 

lesão ao erário (art. 10); e c) condutas de lesão aos princípios que regem a gestão pública (art. 11). 

A Lei n. 8.429/92 exigiu o dolo nas três espécies de atos de improbidade 

administrativa (arts. 9º, 10 e 11) e permitiu, em uma única espécie – art. 10 – também a 

responsabilidade a título de culpa. 

 

2.2 O que é ou não improbidade administrativa. 

 

“O vocábulo latino improbitate tem o significado de ‘desonestidade’, e a 

expressão improbus administrator quer dizer ‘administrador desonesto ou de má-fé’.”11 

Na lição de Marcello Caetano ao abordar o tema do dever de probidade:  “ 

[...] o funcionário deve servir à Administração com honestidade, procedendo 
no exercício de suas funções sempre no intuito de realizar os interesses 
públicos, sem aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrentes em 
proveito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer.12  

Segundo Fábio Medina Osório, o importante é situar a improbidade 

administrativa num marco ético-institucional, como espécie de má gestão pública:  

A dificuldade reside em situar corretamente a improbidade  no campo 
axiológico da má gestão pública, ou seja, como uma categoria ético-

                                                 
10 Ibid., p. 21. 
11 PAZZAGLINI FILHO, Marino. Lei de improbidade administrativa comentada. 4. ed. São Paulo: Atlas, 

2009. p. 2. 
12 CAETANO, Marcello. Manual de direito administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 1970. p. 684. 
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normativa apta a designar precisamente fenômenos situáveis no âmbito da 
má gestão pública. Realmente, a novidade consiste em posicionar a 
improbidade no universo rico e complexo da má gestão pública, deixando 
claro que se trata de conceitos próximos, porém distintos, na medida em que 
nem toda má gestão pública será expressão da improbidade, ainda que o 
inverso seja verdadeiro.13  

 

Conclui referido autor que a improbidade administrativa não é mero ato em 

desconformidade com letra fria da lei:  

O fenômeno que designamos como improbidade administrativa, no direito 
administrativo brasileiro, desenhado no artigo 37, paragrafo 4º da CF, no 
marco da Lei n. 8.429/92, define-se como a má gestão pública gravemente 
desonesta ou gravemente ineficiente, por ações ou omissões, dolosas ou 
culposas, de agentes públicos no exercício de suas funções ou em razão 
delas, com ou sem participação dos particulares, observados os pressupostos 
gerais de configuração típica e de imputação. A improbidade é espécie do 
gênero má gestão pública. A corrupção é espécie do gênero improbidade. A 
compreensão desses fenômenos a partir dessas relações é fundamental para 
perceber suas características e peculariedades. A abordagem com o foco na 
ineficiência, quando sinalizada com nota de gravidade, também pode 
aproximar-se da própria corrupção, na medida em que ambas traduzem 
níveis distintos de má gestão pública e ambas constituem espécie de 
improbidade administrativa. O próprio histórico da improbidade 
administrativa com elementos dos crimes de responsabilidade denuncia sua 
funcionalidade repressiva em relação a atos culposos. Daí por que resulta 
admissível, constitucionalmente, a improbidade culposa, dando-se densidade 
ao princípio da eficiência.14 

 

 Neste aspecto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) enfatizou: 

É cediço que a má-fé é premissa do ato ilegal e ímprobo. Consectariamente, 
a ilegalidade só adquire o status de improbidade quando a conduta 
antijurídica fere os princípios constitucionais da Administração Pública 
coadjuvados pela má-fé do administrador. A improbidade administrativa, 
mais que um ato ilegal, deve traduzir, necessariamente, a falta de boa-fé, a 
desonestidade, o que não restou comprovado nos autos pelas informações 
disponíveis no acórdão recorrido, calcadas, inclusive, nas conclusões da 
Comissão de Inquérito (Recurso Especial n. 480.387/SP – 1ª Turma – Rel. 
Min. Luiz Fux – DJU 16-3-2004).15 

 

Refletindo acerca do contexto apresentado, podemos revelar que foi com 

brilhantismo que lecionou Pazzaglini Filho ao asseverar que improbidade administrativa 

não é uma atuação do agente simplesmente em desconformidade com a letra fria da lei; 
                                                 
13 OSÓRIO, Fábio Medina. Teoria da improbidade administrativa. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 

2007. p. 39. nota 9. 
14 Ibid, p. 464. 
15 PAZZAGLINI FILHO, Marino. Lei de improbidade administrativa comentada. 4. ed. São Paulo: Atlas, 

2009. p. 4. nota 11. 
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não pode ser considerada como sinônimo de mera ilegalidade administrativa, mas deve ser 

considerada como uma ilegalidade qualificada pela imoralidade, desonestidade e má-fé.16 

Valendo-se da lição de Marcelo Figueiredo:  

Nessa direção, não nos parece crível punir o agente público, ou equiparado, 
quando o ato acoimado de improbidade é, na verdade, fruto de inabilidade, 
de gestão imperfeita, ausente o elemento de desonestidade, ou de 
improbidade propriamente dita.17 

 

Neste sentido: 

ApCív 1.0024.94.077404-5/001, 5º Câm. Cív., rel. Des. Maria Elza. 
Improbidade administrativa. Caracterização. Recurso provido. Segundo o 
Min. Luiz Fux, do STJ, a lei de improbidade administrativa, que 
explicitou o cânone do artigo 37, parágrafo 4º, da CF, teve como escopo 
impor sanções aos agentes públicos incursos em atos de improbidade nos 
casos em que: a) importem em enriquecimento ilícito (artigo 9º); b) que 
causam prejuízo ao erário público (artigo 10); c) que atentem contra os 
princípios da Administração Pública (artigo 11), aqui também 
compreendida a lesão à moralidade administrativa”. Destarte, para que 
ocorra o ato de improbidade administrativa disciplinado pela referida 
norma, é mister o alcance de um dos bens jurídicos acima referidos e 
tutelados pela norma especial. O recebimento indevido de dupla 
remuneração para o exercício de uma mesma função, bem como seu 
irregular pagamento, evidencia má-fé objetiva dos apelados. É cediço que 
a má-fé é premissa do ato ilegal é ímprobo. Consectariamente, a 
ilegalidade só adquire o status de improbidade quando a conduta 
antijurídica fere os princípios constitucionais da Administração Pública 
coadjuvados pela má-fé do administrador. A improbidade administrativa, 
mais que um ato ilegal, deve traduzir, necessariamente, a falta de boa-fé, 
a desonestidade. (TJMG, 46.02.2006). (REsp 480.387-SP. Rel. Min. Luiz 
Fux. julg. 16 mar. 2004. publ. DJ 24.05.2004, p. 163). 18

 

 

2.3 Aplicação da lei de improbidade aos agentes políticos  

 

Valendo-se da lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, a professora 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro entende que: 

Os agentes políticos são aqules que estão ligados indissociavelmente à noção 
de governo e à de função política. Por isso, apenas podem ser considerados 
agentes políticos os membros do alto escalão do Poder Executivo e do Poder 
Legislativo, que são o Presidente da República, os Governadores de Estado e 

                                                 
16 PAZZAGLINI FILHO, Marino. Lei de improbidade administrativa comentada. 4. ed. São Paulo: Atlas, 

2009. p. 3. nota 11. 
17 FIGUEIREDO, Marcelo. Probidade administrativa. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 42-43. 
18 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça: jurisprudência. Disponível em: <http://www.stj.gov.br/portal_stj/ 

publicacão/engine.wsp>. Acesso em: 15 jan. 2012. 
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do Distrito Federal, os Prefeitos e respectivos auxiliares imediatos (Ministros 
e Secretários de diversas pastas), os Senadores, Deputados Federais e 
Estaduais, do Distrito Federal e os Vereadores.19 

 

A despeito, não há uniformidade de pensamento entre os doutrinadores na 

conceituação dos agentes políticos. 

Para Hely Lopes Meirelles: 

Os agentes políticos são os componentes do Governo nos seus primeiros 
escalões, investidos em cargos, funções, mandatos ou comissões, por 
nomeações, designações ou delegação para o exercício de atribuições 
constitucionais. Ele inclui nessa categoria tanto os Chefes do Poder 
Executivo federal, estadual, distrital e municipal, e seus auxiliares diretos, os 
membros do Poder Legislativo, tais como Senadores, Deputados Federais, 
Estaduais e Distrital, Vereadores, como também os membros dos Tribunais 
de Contas, da Magistratura, do Ministério Público, representantes 
diplomáticos e “demais autoridades que atuem com independência funcional 
no desempenho das atribuições governamentais, judiciais, estranhas ao 
quadro do funcionalismo estatutário.20 

 

Mas o presente trabalho não pretende revelar a qual das posições 

doutrinárias assiste razão. Pretendemos refletir que a lei de improbidade administrativa se 

aplica também aos agentes políticos. 

O Plentário do Supremo Tribunal Federal, no ano de 2007, proferiu decisão 

nos autos da Ação de Reclamação n. 2138-6 e por maioria absoluta (6 votos a 5) decidiu-se 

que a Lei n. 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) não se aplicaria aos agentes 

políticos – Presidente da República,  Ministros de Estado, Senadores, Deputados, 

Governadores, Prefeitos, Vereadores, Secretários, etc. porquanto a eles se aplicaria regime 

jurídico próprio previsto na Constituição Federal (juízo exclusivo – v.g. impeachement). 

Marino Pazzaglini Filho, Márcio Fernando Elias Rosa e Waldo Fazzio 

Júnior afirmam que: 

O Presidente da República, se autor de improbidade administrativa, não 
estaria sujeito às sanções de perda de função pública e suspensão dos 
direitos políticos, uma vez que estão sujeitos a regime jurídico 
constituicional próprio previsto nos arts. 85 e 86, ambos da Constituição 
Federal de 1988, ao disciplinar a cassação do Chefe do Executivo, e diante 
dos crimes de responsabilidade definidos pela Lei Federal n. 1.079/50.21  

                                                 
19 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 512. 
20 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p.75.  
21 PAZZAGLINI FILHO, Marino; ROSA, Márcio Fernando Elias; FAZZIO JUNIOR, Waldo. Improbidade 

administrativa: aspectos jurídicos da defesa do patrimônio público. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1999. p. 138.  
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Ainda nesse sentido: 

A perda do mandato presidencial somente se verifica por crime de 
responsabilidade enunciado na Constituição da República e especificado em 
lei especial (Lei n. 1.079, de 10.04.1950). A competência para instaurar o 
processo é da Câmara dos Deputados e para processá-lo e julgá-lo é do 
Senado Federal, cabendo ao Presidente do Supremo Tribunal Federal 
presidir o julgamento. Eventual ação civil pública por ato de improbidade 
administrativa o Presidente da República responderia somente por sanções 
civis, descabendo as sanções de perda da função e de suspensão dos direitos 
políticos.22 

 

Pazzaglini Filho acrescenta também que os senadores e deputados federais 

ou estaduais somente estariam imunes à perda do cargo, e não às demais sanções, pois o art. 

15, V, da Constituição Federal prevê a mesma sanção para os casos de improbidade 

administrativa.23 

A Lei n. 1.079, de 10 de abril de 1.950 definiu os crimes de 

responsabilidade do Presidente da República e demais autoridades federais e estaduais. Nesse 

diploma legal há crimes contra a lei orçamentária, previstos no art. 10 do Capítulo VI, há 

crimes contra a probidade da administração, e mais oito novos delitos, com o mesmo 

conteúdo típico daqueles aditados ao art. 1º do Decreto-lei n. 201/67 (crimes de 

responsabilidade dos prefeitos). 

Essas infrações penais, conforme preconizou Pazzaglini, são verdadeiros 

crimes de responsabilidade (próprios), pois sua punição é exclusivamente de conteúdo 

político-administrativo, consistente na perda do cargo e inabilitação, por oito anos, para o 

exercício de qualquer função pública, tanto que sua aplicação não exclui a responsabilidade 

penal de seu autor por crime comum previsto no Código Penal (arts. 2º e 3º da Lei n. 

1.079/50).24 

Os crimes de prefeito estão previstos no art. 1º do Decreto-lei n. 201, de 27 

de fevereiro de 1967 e vinculados ao exercício do mandato. 

O art. 1º, parágrafo 2º, do diploma legal referido dispõe que: 

                                                 
22 Id. Lei de improbidade administrativa comentada. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2009.  p. 139, nota 11. 
23 Ibid., p. 140. 
24 PAZZAGLINI FILHO, Marino. Lei de improbidade administrativa comentada. 4. ed. São Paulo: Atlas, 

2009. p. 156, nota 11. 
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A condenação definitiva em qualquer dos crimes definidos neste artigo 
acarretará a perda do cargo e a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o 
exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, sem prejuízo 
da reparação civil do dano causado ao patrimônio público ou particular.25 

 

A despeito do respeitado posicionamento susomencionado, com acerto 

prescreve Wallace Paiva que: “[...] em nenhum momento a Constituição reservou à instância 

do julgamento político-administrativo o caráter de jurisdição exclusiva dos agentes políticos, 

na medida em que repondiam e respondem pelo fato também civil e criminalmente.”26 

Preconiza Wallace Paiva Martins Júnior que:  

É bem verdade que o art. 85 da Constituição Federal sujeita o Presidente da 
República à responsabilidade político-administrativa, inclusive por 
improbidade administrativa (inciso V), regulada na Lei n. 1.079/50 aplicável 
a outros agentes políticos ali discriminados (Governadores de Estado, 
Ministros de Estado, Ministros do Supremo Tribunal Federal, Procurador 
Geral da República), com as sanções de perda do cargo e inabilitação para o 
exercício de qualquer função pública por prazo determinado, punições 
assemelhadas a algumas das previstas no art. 12 da Lei n. 8.429/92. A 
aplicação das penalidades da Lei n. 8.429/92 não é consumida pela aplicação 
das sanções político-administrativas, em razão da diversidade da natureza 
jurídica de cada uma delas e da própria extensão (prazos diferentes), sem que 
a extinção do mandato (renúncia, término, etc.) impeça a possibilidade da 
aplicação das demais sanções da Lei n. 8.429/92, sem a rejeição do processo 
político-administrativo.27 

 

Ainda defende referido autor que: 

A responsabilidade político-administrativa somente tem como sanções a 
perda do cargo e a inabilitação temporária para o exercício de qualquer 
função pública, e as sanções decorrentes da Lei n. 8.429/92 abrangem a 
perda de bens ou valores ilicitamente acrescidos, o ressarcimento dos danos 
ao erário público, a proibição de contratar com o poder público ou dele 
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios e o pagmento da multa 
civil, além da perda da função pública e a suspensão temporária dos direitos 
políticos - art. 37, parágrafo 4º, da Constituição Federal e art. 12 da Lei n. 
8.429/92.28 

 

E justifica sua assertiva refletindo que: 

                                                 
25 BRASIL. Decreto-lei n. 201, de 27 de fevereiro de 1967. Dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos e 

Vereadores, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 27 fev. 1967. 
p. 2348. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0201.htm>. Acesso em: 2012. 

26 MARTINS JÚNIOR, Wallace Paiva. Probidade administrativa. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 28. nota 8. 
27 Ibid., p. 311. 
28 MARTINS JÚNIOR, Wallace Paiva. Probidade administrativa. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 312. nota 8. 
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O que há são instâncias diferentes e autônomas para diversas qualificações 
jurídicas de um mesmo fato. Embora o efeito prático de algumas sanções 
seja equivalente, não há reserva ou exclusividade de “jurisdição” ao Poder 
Legislativo para repressão da improbidade administrativa. O regime 
republicano é o da responsabilidade sem comportar a abertura de nichos de 
imunidade do poder, razão pela qual a Lei Federal n. 8.429/92 aplica-se a 
qualquer ato de improbidade administrativa de qualquer dos Poderes, 
abrangendo, pois, a improbidade em atos dos Poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário, sejam atos administrativos, legislativos ou jurisdicionais - art. 
2º, Lei n. 8.429/92.29 

 

Também nesse sentido, Sílvio Antônio Marques:  

Todo agente público que receber vantagem ilícita pode e deve ser 
investigado e processado nos âmbitos criminal, civil e administrativo. 
Excluir algumas autoridades apenas pelo fato de elas ocuparem cargos de 
alto escalão governamental infringe drasticamente o princípio da isonomia, 
previsto no ar. 5º, caput, da própria Constituição Federal. Não há qualquer 
fundamento razoável que exclua o Presidente da República e outras 
autoridades do espectro da Lei de Improbidade Administrativa.30 

 

Com razão, portanto, o Ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal 

Federal (STF), quando proferiu seu voto na Reclamação do STF n. 2.138: 

A meu sentir, a pretensa equiparação das condutas e sanções previstas na lei 
de improbidade a crimes de responsabilidade esvazia por completo o 
evidente caráter moralizador da Lei  n. 8.429/92, restringindo seu alcance e 
aplicação. Afinal, a lei estabelece sanções aos agentes públicos nos casos de 
enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função 
na administração pública direta, indireta ou fundacional, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis. Em outros termos, o agente público passa a estar 
sujeito a outra espécie de sanção, de caráter não penal. E a averiguação das 
condutas contrária à lei de improbidade deve dar-se no ambiente próprio do 
amplo processo jurisdicional em primeira instância, não havendo que se 
falar em prerrogativa de foro nesses casos.31  

 

Discordamos de Motauri Ciocchetti de Souza, porquanto ele assevera que o 

membro do Ministério Público somente pode perder o cargo em caso de procedência da ação 

civil pública específica, proposta pelo Procurador Geral, conforme previsto na Lei Orgânica 

Nacional do Ministério Público (Lei n. 8.625/93), que é posterior à Lei de Improbidade 

Administrativa. E os magistrados, segundo o mesmo autor, também não se sujeitam à referida 

sanção da lei de improbidade administrativa porque a Constituição Federal recepcionou a Lei 

                                                 
29 Ibid. 
30 MARQUES, Sílvio Antônio. Improbidade administrativa. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 61. 
31 Ibid., p. 62. (grifo do autor). 
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Complementar n. 35/79 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional), a qual, em seu art. 26, 

arrolou as hipóteses exaustivas de perda do cargo.32 

Em que pese respeitável esse entendimento, não comungamos dessa tese, 

conquanto: 

A Constituição Federal prescreve que o membro do Ministério Público e do 
Poder Judiciário obtém vitaliciedade após dois anos de exercício, não 
podendo perder o cargo senão por decisão judicial transitada em julgado. 
Não há, como se observa do referido texto constitucional, qualquer restrição 
à sentença proferida nos autos do processo da ação civil por ato de 
improbidade administrativa (arts. 95, I e 128, parágrafo 5º, I, a).33 

 

Conclui com acerto Sílvio Antônio Marques: “Em suma, os agentes 

políticos, independentemente da posição hierárquica ou vínculo com o Poder Público, devem 

submeter-se às cominações por ato de improbidade administrativa.”34 

Aliás, os agentes políticos representam 46,09% dos réus que figuram no 

polo passivo das ações civis públicas por improbidade administrativa.35 E apenas 1,27% dos 

réus em ações civis públicas por ato de improbidade administrativa são magistrados e 0,09% 

são promotores de justiça.36 

Acaso o STF entenda que a lei de improbidade administrativa a eles não se 

aplica, somente os agentes públicos comuns é que sofrerão as penalidades previstas na Lei n. 

8.429/92. 

Alguns agentes políticos somente sofrerão as sanções da perda do cargo e a 

inabilitação temporária para o exercício de qualquer função pública se houver autorização e 

aplicação das sanções pelo Poder Legislativo (art. 52 da CF/88). E se renunciarem ao cargo 

político ocupado serão impunes aos atos de corrupção praticados. Ainda assim estariam 

imunes do julgamento pelo Poder Judiciário, afronta clara ao princípio da inafastabilidade da 

apreciação de qualquer lesão ou ameaça a direito pelo Poder Judiciário (art. 5º, inciso XXXV 

da CF/88). 

 
                                                 
32 SOUZA, Motauri Ciochetti de. Interesses difusos em espécie: direito ambiental, direito do consumidor e 

probidade administrativa. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 103. 
33 MARQUES, Sílvio Antônio. Improbidade administrativa. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 62. nota 30. 
34 Ibid., p. 62. 
35 SILVA, Paulo Eduardo Alves da; COSTA, Susana Henriques da. Improbidade administrativa: a eficácia do 

sistema jurídico de prevenção e combate à improbidade administrativa. São Paulo: FDUSP, 2011. (Pensando o 
direito, n. 34). p. 53. 

36 Ibid. 
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2.4 Prerrogativa de foro  

 

Na ação civil por improbidade administrativa não há competência originária 

para processar e julgar os réus que figuram no pólo passivo da demanda. 

A despeito, durante governo do ex-Presidente da República Fernando 

Henrique Cardoso, por meio da Lei Federal n. 10.628/02 foi acrescentado dois parágrafo ao 

art. 84 do Código de Processo Penal, estendendo a prerrogativa de foro às ações civis de 

improbidade administrativa (parágrafo 2º), mesmo que o inquérito ou ação judicial sejam 

iniciados após a cessação do exercício da função pública (parágrafo 1º).  

Portanto, tranferiu-se o julgamento para os Tribunais que, origariamente, 

julgavam as ações criminais. 

Na ocasião, muitas vozes se levantaram a favor do foro privilegiado, 
justificando-se que um juiz de primeira instância não poderia suspender os 
direitos políticos ou declarar a perda do cargo do Presidente da República 
ou de um Ministro de um tribunal superior, por exemplo. E o Supremo 
Tribunal Federal já havia revogado a Súmula 394 que determinava que a 
prerrogativa funcional perdurava após a cessação daquele exercício quando 
o crime fora cometido durante ele.37 

 

A despeito expressa é a Constituição Federal  em seu art. 37, parágrafo 4º 

que a ação de improbidade administrativa não tem natureza penal, mas civil, conforme 

magistério de Francisco de Almeida Prado.38 

Também argumentou-se nos Tribunais brasileiros que lei ordinária não 

poderia ampliar as hipóteses de competência originária decorrentes da Constituição Federal. 

Por isso, tanto a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) quanto a 

Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP) ajuizaram ADIns no 

Supremo Tribunal Federal, respectivamente ADIn 2797 e ADIn 2860, e referido Tribunal 

declarou, por maioria, a inconstitucionalidade dos parágafos 1º e 2º do art. 84 do CPP. 

Em apertada síntese, decidiu-se que a ação de improbidade administrativa 

não tem natureza penal, mas civil. Que a competência originária dos Tribunais, é por 

definição, derrogação da competência ordinária dos juízos de primeiro grau, do que decorre 

                                                 
37 MARQUES, Sílvio Antônio. Improbidade administrativa. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 205. nota 30. 
38 PRADO, Francisco Octávio de Almeida. Improbidade administrativa. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 20. 
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que, demarcada a última pela Constituição, só ela a pode executar. A relatoria dos processos 

foi do Ministro Sepúlveda Pertence, em 15-05-2005.  

Portanto, as ações por atos de improbidade administrativa devem ser 

ajuizadas em primeiro grau de jurisdição (juiz estadual ou federal, conforme o caso), não se 

aplicando a prerrogativa de foro prevista no texto constitucional. 

  

2.5 Sanção da perda da função pública  

 

Uma das sanções cominadas aos agentes ímprobos consiste na perda da 

função pública. Esta sanção poderá ser imposta em qualquer das hipóteses delineadas nos arts. 

9º, 10 e 11 da Lei n. 9.429/92. No entanto, será executada somente após o trânsito em julgado 

da decisão prolatada na ação civil pública.   

Mas o que se questiona é: a perda dessa função é aquela exercida quando da 

prática do ato ímprobo ou de qualquer outra função pública que o agente público exerça na 

época do trânsito em julgado da decisão judicial. 

Exemplifiquemos: o contador de uma determinada Prefeitura Municipal 

comete ato de improbidade administrativa e é condenado. Mas, durante a ação civil pública, 

ele mesmo pede exoneração do cargo e depois é recontratado para exercer outro cargo 

(comissionado no Gabinete do Prefeito ou aprovado em concurso público para diferente cargo 

público municipal, estadual ou federal). Portanto, questiona-se: a sanção da perda da função 

pública, nesse caso, perdeu o objeto na ação civil pública porque o réu da ação já se desligou 

da função pública que exercia, ou, quando do trânsito em julgado da r. sentença ou V. 

Acórdão, o servidor é atingido pelos efeitos da sentença e deve perder também a nova função 

pública? 

Preferimos a segunda assertiva. 

Conforme preconiza com acerto Sílvio Antônio Marques:  

A lei, em verdade, utilizou a expressão função pública em sentido amplo, 
significando o vínculo de qualquer pessoa física com órgão ou entidade pública, 
inclusive com as paraestatais. A sentença do magistrado ou tribunal competente, 
que nesse caso tem cunho constitutivo negativo, produz o rompimento do laço 
entre o agente ímprobo e o Estado. O coautor, partícipe, beneficiário ou herdeiro 
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que não mantém vínculo com o órgão ou entidade pública obviamente não sofre 
essa penalidade, pois a lei á aplicável no que couber (art. 3º).39  

 

Também nesse sentido, Wallace Paiva Martins Júnior assevera que:  

O agente público exibiu inidoneidade (ou inabilitação) moral e desvio ético para 
o exercício de função pública, expandindo-se para qualquer uma, mesmo se em 
nível de governo diferente da executada quando praticado o ato ímprobo. De 
fato não há limitação: se o agente público era ímprobo quando exercia seu cargo 
efetivo na Administração Pública estatal, não foi a sentença que o constituiu na 
improbidade, mas a sua atuação, de forma que, se ao tempo do trânsito em 
julgado ele exerce cargo em comissão na Administração Pública federal ou 
outro cargo efetivo, a perda da função pública incidirá.40 

 

A despeito Carlos Alberto de Salles, no I Congresso do Patrimônio Público 

e Social realizado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, realizado entre os dias 18 

e 21 de agosto de 2010, na cidade de São Paulo, tendo por tema jurídico a Efetividade da Lei 

de Improbidade Administrativa – 18 anos da Lei n. 8.429/92, entende que esta sanção 

somente atinge a função pública exercida na época do ato ímprobo, asseverando que: 

O texto legal em apreço não empresta respaldo para conclusão em contrário, 
pois não seria simples perda, como indicado no texto legal, mas verdadeira 
vedação de exercício de função que o agente não possuía quando da prática 
da improbidade.41 

 

Acaso este entendimento prevaleça, além dos fundamentos já expostos, a 

impunidade continuará prevalecendo, pois basta o servidor ímprobo sair do cargo antes 

ocupado para se prover em outro. A nosso ver, outro incentivo à corrupção. Há necessidade, 

portanto, a fim de dar fim a celeuma jurídica, que a legislação em vigor seja expressa nesse 

sentido, ou seja, que a decisão judicial que decreta a perda da função pública atinja não 

somente a função exercida quando da prática do ato de improbidade administrativa, mas 

aquela exercida quando do trânsito em julgado da decisão judicial. 

 

2.6 Transação nos atos de improbidade administrativa 

 

                                                 
39 MARQUES, Sílvio Antônio. Improbidade administrativa. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 133. nota 30. 
40 MARTINS JÚNIOR, Wallace Paiva. Probidade administrativa. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 364. nota 8. 
41 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Centro de Apoio Operacional Cível e de Tutela 

Coletiva. Manual Prático de Atuação das Promotorias de Justiça de Patrimônio Público. São Paulo: 
Imprensa Oficial, 2011. p. 90.  
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O artigo 17, parágrafo 1º da Lei n. 8.429/92 veda expressamente acordo, 

transação ou conciliação nas ações civis públicas por ato de improbidade administrativa. 

Essa proibição legal tem por fundamento a indisponibilidade do direito 

tutelado e a aplicação das demais sanções civis, administrativas e políticas cominadas para os 

atos de improbidade praticados. 

Marino Pazzaglini Filho vislumbra que: 

[...] como exceção à regra, uma única situação em que a transação, em caso 
de improbidade administrativa, poderia ser realizada, ou seja, quando o autor 
da ação (Ministério Público ou pessoa jurídica lesada) tão-somente postular, 
no caso de ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento 
ilícito, a restituição integral do acréscimo patrimonial indevido e, na hipótese 
de ato de improbidade administrativa lesivo ao Erário, a reparação total da 
lesão patrimonial.42 

 

A questão é saber se seria cabível aos legitimados ativos da ação civil por ato 

de improbidade administrativa (Ministério Público ou pessoa jurídica interessada) transacionar 

com o ímprobo, com o intuito de aplicação imediata de alguma das sanções previstas no art. 12 da 

Lei n. 8.429/92, tornando-se a ação judicial desnecessária para tal finalidade. 

Tem sido freqüente o Promotor de Justiça, durante o trâmite do inquérito 

civil fazer acordo com o agente público que causou prejuízo ao erário, garantindo o 

ressarcimento aos cofres públicos, de forma parcelada, e na sequência, arquiva o 

procedimento, sob o argumento de que não houve prova de improbidade administrativa, ou 

seja, de que o agente não agiu com dolo ou má-fé, o que justificaria o ajuizamento de ação 

civil pública por ato de improbidade administrativa. 

Técnica e juridicamente um equívoco, porquanto se não existe improbidade 

administrativa, qual a razão pela qual instar o investigado a ressarcir o erário público? 

Defendemos, fundamentados no advento da Lei n. 12.120, de 15 de 

dezembro de 2009, que possibilitou a aplicação das sanções de forma isolada ou cumulativa 

de acordo com a gravidade do fato, e com alicerce nos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, ser imprescindível a mitigação da vedação à transação na repressão aos 

atos de improbidade administrativa. 

                                                 
42 PAZZAGLINI FILHO, Marino. Lei de improbidade administrativa comentada. 4. ed. São Paulo: Atlas, 

2009. p. 205. nota 11. 
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Objetiva-se, com isso, permitir a aplicação consensual de algumas sanções 

aos agentes ímprobos de forma imediata e rápida, sem batalhas judiciais de longa data. 

No I Congresso do Patrimônio Público e Social realizado pelo Ministério 

Público do Estado de São Paulo, realizado entre os dias 18 e 21 de agosto de 2010, na cidade 

de São Paulo, tendo por tema jurídico a Efetividade da Lei de Improbidade Administrativa – 

18 anos da Lei n. 8.429/92, a Coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias 

de Justiça Cíveis e de Tutela Coletiva, Adriana Ribeiro Soares de Morais, preconizou:  

Com efeito, o membro do Ministério Público realiza juízo de valor de 
razoabilidade e proporcionalidade de sanção, apenas de aplicação de multa 
civil e/ou proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios 
fiscais ou creditícios, considerando, inclusive, o gasto econômico deste 
processo, o qual poderá arrastar-se por anos, com interposição de recursos 
extraordinários, inclusive .43 

 

Ainda Adriana Morais asseverou com bastante propriedade que, no âmbito 

cível: 

Por que não aceitar a improbidade administrativa de menor potencial 
ofensivo? Neste caso, por que não permitir ao promotor de justiça a celebração 
de uma transação com o ímprobo, com o fim de, sem a propositura de ação 
civil, reconhecer o cometimento de ato de improbidade administrativa e 
concordar com o ressarcimento integral ao erário/perdimento dos bens ou 
valores, além de aplicação de uma ou mais sanções, dependendo da situação 
concreta a ser analisada pelo promotor de justiça, tendo como critério 
norteador as reiteradas decisões dos Tribunais Superiores, lastreadas nos 
princípios da razoabilidade e proporcionalidade das sanções?44  

 

Não se desconhece que recente Acórdão do Superior Tribunal de Justiça, de 

relatoria do Ministro Herman Benjamin, afastou por completo a aplicação do princípio da 

insignificância, para o fim de reconhecer ato de improbidade administrativa na seguinte 

situação: “Chefe de Gabinete do Município que utilizou veículo de propriedade municipal e 

força de trabalho de três membros da Guarda Municipal para transportar utensílios e bens 

particulares. (Resp n. 892.818 – RS – Rel. Ministro Herman Benjamin, DJ: 10.02.10).”45 

                                                 
43 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Centro de Apoio Operacional Cível e de Tutela 

Coletiva. Manual Prático de Atuação das Promotorias de Justiça de Patrimônio Público. São Paulo: 
Imprensa Oficial, 2011. p. 210. 

44 Ibid., p. 211. 
45 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Centro de Apoio Operacional Cível e de Tutela 

Coletiva. Manual Prático de Atuação das Promotorias de Justiça de Patrimônio Público. São Paulo: 
Imprensa Oficial, 2011. p. 211. 
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Destarte, exemplificamos nosso entendimento: o agente público adultera 

nota fiscal no processo de prestação de contas em regime de adiantamento, ou o agente 

público contrata funcionário fantasma para receber dois salários, ou mesmo, em outro caso, 

num processo licitatório não se respeita o prazo de publicidade previsto na lei de licitação (Lei 

n. 8.666/93). Em todos os exemplos, demandaria uma ação civil pública por improbidade 

administrativa que tramitaria por vários anos a fim de obter, após comprovado o dano ao 

erário e a má-fé e desonestidade do servidor ímprobo, o ressarcimento aos cofres públicos, 

proibição de contratar com o poder público, receber dele benefícios fiscais, perda do cargo e 

suspensão dos direitos políticos. 

Nos casos supramencionados, poderia o promotor de justiça, adequando-se 

aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, transacionar com o agente ímprobo? Este 

reconhece sua má-fé e desonestidade, ressarce integralmente os cofres públicos e admite a 

aplicação de uma das demais sanções (perda do cargo, suspensão dos direitos políticos, multa 

civil ou proibição de contratar com o poder público), livrando-se das demais cominações.  

Este ato de transação deve ser regulamentado em legislação própria, 

prevendo a transação e sob o crivo de homologação no Conselho Superior do Ministério 

Público. E mais, a alteração legislativa há de regular o valor em dinheiro permitido para se 

transacionar. 

Por isso, é necessário que seja encaminhada proposta de alteração legislativa 

à lei de improbidade administrativa, visando à mitigação da vedação à transação, acordo ou 

conciliação nas ações de improbidade administrativa.  

A resposta da atuação estatal à sociedade com a devolução ao erário público 

é imediata, aplicando-se ainda uma das demais sanções previstas. E evitar-se-iam longas 

batalhas judiciais sem os resultados desejados.  

O Grupo Jurídico da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e 

Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) do Ministério da Justiça firmou entendimento acerca da 

viabilidade de aplicação consensual de sanção no âmbito cível da improbidade, assegurando 

sempre o ressarcimento integral do dano e a aplicação de, pelo menos, uma das sanções 

previstas no art. 12 da Lei n. 8.429/92.46 

                                                 
46 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Centro de Apoio Operacional Cível e de Tutela 

Coletiva. Manual Prático de Atuação das Promotorias de Justiça de Patrimônio Público. São Paulo: 
Imprensa Oficial, 2011. p. 212. 
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2.7 Eficácia da lei de improbidade administrativa 

 

O Ministério Público vem exercendo, ao longo dessas duas últimas décadas, 

papel da maior relevância no contexto nacional, na defesa do patrimônio público e social. O 

relatório do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa, publicado em 17-01-2011, pelo Conselho Nacional de Justiça, revelou que 

foram cadastradas – pelos Tribunais de Justiça Estaduais e Tribunais Regionais Federais – 

3.393 condenações dessa natureza, todas com trânsito em julgado. Desse total, 1.301, 

aproximadamente, 38% oriundas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Dados 

colhidos no SIS-MP Integrado do Ministério Público do Estado de São Paulo revelam que 

somente no ano de 2010, na área específica de defesa do Patrimônio Público e Social, foram 

instaurados 600 Procedimentos Preparatórios de Inquérito Civil e 4.327 Inquéritos Civis. 

Demonstram, ainda, que foram propostas 897 ação civis públicas por improbidade 

administrativa, com valores das causas totalizando mais de 2,5 bilhões de reais. No período de 

1992 a 2009, o total de valores questionados para devolução ou ressarcimento aos cofres 

públicos do Estado de São Paulo e do Município de São Paulo, em ações civis públicas 

definitivamente julgadas procedentes e em fase de execução, supera os 138 milhões de reais. 

Se consideradas aquelas julgadas procedentes em 1º grau, ainda pendentes de julgamento de 

recursos, o total ultrapassa 8 bilhões de reais, em valores nominais, não atualizados.47  

No site no Ministério Público de São Paulo, diariamente, podem ser 

consultadas as ações contra agentes ímprobos (obtenção de liminar de indisponibilidade de bens 

de agentes públicos que são réus em ações civis públicas por improbidade administrativa, 

suspensão dos direitos políticos, afastamento cautelar de agentes, condenações de prefeitos, 

vereadores, secretários, etc., tudo por corrupção e por atos de improbidade administrativa). 

A despeito o volume de ações ainda é diminuto frente aos desmandos de 

corrupção de que temos notícias pela imprensa e, menor ainda nos Tribunais Superiores (STJ 

e STF), são as condenações que se perdem no tempo e na memória, proporcionando, em 

realidade, uma verdadeira impunidade. 

Há discrepância exagerada entre uma região e outra do Estado no tocante ao 

número de ações por improbidade administrativa. Enquanto no Tribunal de Justiça de São 

Paulo e de Minas Gerais existem 8.152 e 3.436 ações civis públicas por improbidade 

                                                 
47 Ibid., p. 7. 
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administrativa, respectivamente, no Tribunal de Justiça do Pará e na Bahia há somente 63 e 

75, respectivamente. De todo o acervo de ações civis públicas existentes nos Tribunais de 

Justiça do Brasil, 89% são propostas pelos Ministérios Públicos estaduais e federal. As 

demais, pelas entidades lesadas (União, Estados, DF e Municípios).48 

De todas as absolvições de ações civis públicas propostas pelo Ministério 

Público, 18,59% é por falta de provas quanto ao efetivo dano ao erário público.49  

A experiência processual revela que essa comprovação quanto ao efetivo 

dano ao erário público é tormentosa, porquanto os próprios agentes públicos conluiados 

atestam falsamente recebimento de mercadorias diversas e de materiais de construção, bem 

como de execução de serviços públicos e medição de obras.  

Por isso, é necessária a mudança legislativa com o fim de inversão do ônus da 

prova, porquanto, se o agente público pratica ato administrativo com má-fé e desonestidade, 

visando fim proibido em lei e ofende os princípios da administração pública de forma dolosa e 

fraudulenta (art. 11 da Lei n. 8.429/92), deverá ele mesmo comprovar que não causou dano ao 

patrimônio público, ou seja, imprescindível a inversão do ônus da prova nesses casos.  

Nesse sentido: 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Ausência de licitação – Inteligência do Art. 24 
da Lei nº 8.666/93 – Indevido fracionamento de serviço contínuo – Ofensa 
aos princípios da moralidade, legalidade, impessoalidade e publicidade – 
Afastamento da condenação de devolução dos valores pagos, vez que o 
serviço foi efetivamente prestado e não há demonstração de 
superfaturamento – Recursos parcialmente providos. (Rel. Aliende Ribeiro. 
julg. 6 fev. 2012. reg. 10 fev. 2012).50 
 

 

Um ponto positivo a ser realçado: de todas as ações civis públicas propostas 

pelos Ministérios Públicos (estaduais e federal), 63,82% são julgadas procedentes ou 

parcialmente procedentes, revelando, ao contrário do que pensávamos, que as demandas do 

sistema judicial de combate a improbidade administrativa (corrupção) é acima do esperado. 

                                                 
48 SILVA, Paulo Eduardo Alves da; COSTA, Susana Henriques da. Improbidade administrativa: a eficácia do 

sistema jurídico de prevenção e combate à improbidade administrativa. São Paulo: FDUSP, 2011. (Pensando o 
direito, n. 34). p. 20. 

49 Ibid., p. 22. 
50 SÃO PAULO (Estado). Tribunal de Justiça de São Paulo: jurisprudência. Disponível em: <http://www.tjsp.jus.br/>. 

Acesso em: 15 fev. 2012. 
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Esses dados permitem afastar a premissa de que a lei de improbidade administrativa é 

inefetiva, pelo menos no que tange à demanda de conhecimento condenatória.51  

O problema é na fase executória, depois de anos e anos, o agente público já 

não mais está exercendo o cargo que exercia quando da prática da improbidade e dissipou 

todos os seus bens possíveis de ressarcir ao erário. Somente resta-nos a suspensão dos direitos 

políticos e a proibição de contratar com o poder público. Mais um motivo para sairmos em 

defesa da mitigação à proibição de transação, acordo ou composição nas ações civis por ato 

de improbidade administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 SILVA, Paulo Eduardo Alves da; COSTA, Susana Henriques da. Improbidade administrativa: a eficácia do 

sistema jurídico de prevenção e combate à improbidade administrativa. São Paulo: FDUSP, 2011. (Pensando o 
direito, n. 34). p. 54.  
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CAPÍTULO 3  

INSTITUÍÇÕES PÚBLICAS NO COMBATE A CORRUPÇÃO. PROBLEMAS E 

SOLUÇÕES – APONTAMENTOS E ESTUDO DE CASOS 

 

3.1 Controle e Fiscalização da Administração Pública. Accountability 

 

O saudoso José Afonso da Silva, citando Caio Tácito, anota que:  

O princípio de que a Administração se subordina à lei – princípio da 
legalidade – revela-se como uma das conquistas mais importantes da 
evolução estatal. Seria, contudo, ineficaz, se não se previsse meio de fazê-lo 
valer na prática. A função de fiscalização engloba esses meios que se 
preordenam no sentido de impor à Administração o respeito à lei, quando 
sua conduta contrasta com esse dever, ao que se adicionado o dever de boa 
administração, que fica também sob a vigilância dos sistemas de controle.1 

 

E continua: 

A função de fiscalização, que surgira com o constitucionalismo e o Estado 
Democrático de Direito implantado com a Revolução Francesa, sempre 
constituiu tarefa básica dos parlamentos e assembléias legislativas 
(denominado controle externo), sem embargo de que se erija e desenvolva, 
na Administração moderna, eficiente sistema de autocontrole – o chamado 
controle interno – de que é titular cada um dos Poderes onde ele atua (artigo 
70 da CF/88).2 

 

Odete Medauar sublinha que no direito administrativo o termo controle não 

está adstrito a uma ou duas concepções, abrindo um “[...] enorme leque de alternativas de 

fiscalização da Administração Pública”, tendo por isso “caráter multifário”. Apoiada em 

Bergeron, Ugo Forti e Massimo Severo Giannini, anota que o controle é a verificação da 

conformidade de uma atuação (uma função própria ou alheia) a determinados cânones, ou 

mais especificamente, como expõe Marcel Waline, a uma norma.3 

Massimo Severo Giannini observa que o controle se expressa pela “[...] 

verificazione di regolirita di uma funzione própria o aliena” em sentido amplo. O controle se 

concretiza por um procedimento administrativo com destinação específica de verificação da 

                                                 
1 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 1997. p. 681-682. 

(grifo do autor). 
2 Ibid, p. 682. 
3 MEDAUAR, Odete. Controle da administração pública. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1993. p. 11-36. 
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regularidade da função. Ele destaca que o fim do controle não é a efetiva aplicação da medida, 

mas, sim, a possibilidade de que se aplicada para eliminação da ilegitimidade.4 

Conforme preconiza Wallace Paiva Martins: 

Básica e tradicionalmente a Administração Pública além de exercer o 
controle de seus próprios atos (autocontrole ou controle interno) está sujeita 
ao controle dos Poderes Legislativo e Judiciário. Porém Odete Medauar 
oferecendo sua tipologia, leva em conta a realidade atual do Estado e da 
sociedade que não se reduz às figuras de controle tradicional da separação de 
Poderes e abrange figuras novas (como ombudsman), alijadas da inoperância 
da fiscalização parlamentar e da deficiência do controle jurisdicional. Assim 
sendo, a diversificação essencial proposta considera o critério do agente 
controlador: controle interno (exercido pela própria Administração público 
em sentido amplo, abrangendo aí as entidades descentralizadas) e externo 
(exercido por órgão, ente ou instituição alheia à Administração Pública: 
instituições políticas, técnicas e jurídicas, como o controle jurisdicional e o 
ombudsman).

5
 

 

E continua o autor com brilhantismo que lhe é peculiar que “[...] o controle 

da Administração Pública visa, pois, a verificação da regularidade do exercício de suas 

funções com os princípios gerais do Direito Administrativo e a imposição de medidas pelo 

órgão controlador.”6 

Nos ensinamentos de Francisco Fonseca, Fernando Antunes e Oscar 

Sanches: 

O fato de que os agentes públicos devem ser responsabilizados por suas 
atividades, ser puníveis por eventuais atos ilícitos e prestar contas de seus 
atos aos cidadãos e/ou a outras instituições constitui uma característica 
fundamental dos sistemas democráticos, nos quais os mecanismos de 
controle se situam em duas esferas interdependentes de ação: os mecanismos 
de accontability verticais – da sociedade em relação ao Estado – e os de 
accountability horizontais, isto é, de um setor a outro da esfera pública.7 

 

E ainda continuam: 

A accountability vertical é principalmente, embora de forma não exclusiva, 
a dimensão eleitoral, o que significa premiar ou punir um governante nas 
eleições. Essa dimensão requer a existência de liberdade de opinião, de 

                                                 
4 GIANNINI, Massimo Severo. Controllo: nozioni e problemi. Rivista Trimestrale di Diritto Púbblico, 

Milano, ano 24, v. 4, p. 1263-1266, 1974. 
5 MARTINS JÚNIOR, Wallace Paiva. Controle da administração pública pelo Ministério Público. São 

Paulo: Juarez de Oliveira, 2002. p. 6. (grifo do autor). 
6 Ibid. 
7 FONSECA, Francisco; ANTUNES, Fernando; SANCHES, Oscar. Controle interno. In: SPECK, Bruno 

Wilhelm. (Org.). Caminhos da transparência. Campinas: Ed. Unicamp, 2002. p. 30. (grifo do autor). 
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associação e de imprensa, assim como de diversos mecanismos que 
permitam tanto reivindicar demandas diversas como denunciar certos atos 
das autoridades públicas. Já a accountability horizontal implica a existência 
de agências e instituições estatais possuidoras de poder legal e de fato para 
realizar ações que vão desde a supervisão de rotina até sanções legais contra 
atos delituosos de seus congêneres do Estado.8  

 

 

3.2 Ministério Público 

 

A Constituição Federal de 1988 rezou e ampliou as funções do Ministério 

Público,9 transformando-o em um defensor da sociedade, tanto na área criminal sendo o titular 

exclusivo da ação penal (é ele quem promove as acusações contra os autores de delitos, 

incluindo crimes e contravenções penais) quanto no campo cível como fiscal dos demais 

Poderes Públicos.  

Há previsão expressa também na Constituição Federal que ele é o defensor 

da aplicação dos princípios da legalidade e moralidade administrativa, e titular exclusivo do 

inquérito civil (para investigar os fatos) e um dos titulares da ação civil pública por atos de 

improbidade administrativa (propositura da correlata ação judicial). 

Uma das funções institucionais mais importantes do Ministério Público é 

promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e 

social, além do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (tais como habitação 

e urbanismo, cidadania, direitos humanos, consumidor, etc.). 

É neste contexto que o Ministério Público tem importante papel na 

investigação e punição dos agentes ímprobos e corruptos. Muito importante que referido 

órgão seja autônomo e independente, não só no papel, mas na prática e no exercício de suas 

atribuições constitucionais.  

Em nome do princípio constitucional da independência e harmonia entre os 

Poderes (artigo 2º da CF/88), a nomeação dos chefes do Ministério Público é feita pelo Chefe 

do Poder Executivo. 

                                                 
8 FONSECA, Francisco; ANTUNES, Fernando; SANCHES, Oscar. Controle interno. In: SPECK, Bruno 

Wilhelm. (Org.). Caminhos da transparência. Campinas: Ed. Unicamp, 2002. p. 30. (grifo do autor). 
9 “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” (artigo 127, da Constituição 
Federal; artigo 1º, da Lei n. 8.625/93; artigo 1º, da Lei Complementar Federal n. 75/93, e artigo 1º, da Lei 
Complementar /SP n. 734/93).  
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O Ministério Público tem como chefe o Procurador-Geral da República, 

nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco 

anos, após aprovação de seu nome pela maioria absoluta do Senado Federal, para mandato de 

dois anos, permitida a recondução (artigo 128, parágrafo 1º da CF/88). 

Conforme edita o artigo 128, parágrafo 3º da CF/88, “[...] os Ministérios 

Públicos dos Estados e do Distrito Federal formarão lista tríplice dentre integrantes da 

carreira, para escolha do Procurador Geral, que será nomeado pelo Chefe do Executivo, para 

mandato de dois anos, permitida uma recondução.” 

O gravíssimo problema é que quem detém a competência de processar os 

chefes do Executivo é justamente os chefes do Ministério Público, os quais são nomeados por 

eles. Portanto, o controle escolhe o controlador. 

O Procurador Geral de Justiça (chefe do Ministério Público) é quem detém 

competência para processar o Governador do Estado, o Presidente da Assembléia Legislativa 

e os Presidentes dos Tribunais de Justiça (artigo 29, inciso VIII, da Lei n. 8.625/93 c.c. artigo 

129, II e III da CF/88).  

Essa nomeação contribui para a diminuição da independência do Ministério 

Público e para o aumento de desconfiança da população com relação à atuação do referido 

órgão público, pois o controle escolhe o controlador. Em razão do princípio do paralelismo 

das formas, a mesma situação se repete no âmbito federal. 

O Presidente da República, nos crime de comuns, bem como os Ministros 

de Estado, são processados pelo Procurador Geral da República. E quem nomeia o Procurador 

Geral da República: o próprio Presidente da República. 

Esse sistema tem que acabar. Deve ser modificado para não haver 

ingerência e influência política entre um órgão (controle) e outro (controlador). 

Nesse ano de 2012, o Ministério Público do Estado de São Paulo, em 

eleição entre os próprios pares para escolha do Procurador Geral de Justiça, formou sua lista 

tríplice (com os 3 candidatos mais bem votados) e a enviou para o Governador do Estado. No 

entanto, contrário a vontade da classe, o Governador nomeou o 2º candidato mais votado, não 

respeitando a vontade da classe, mas nomeando o Procurador de Justiça a sua vontade política 

(mas agiu conforme o ordenamento jurídico vigente).  
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Com efeito, a parcial independência do Ministério Público é revelada com 

muita propriedade por Maria Sylvia Zanella Di Pietro que critica em especial o Ministério 

Público do Estado de São Paulo que seria mais útil se “[...] seus membros não tivessem 

passado a ocupar importantes cargos no Poder Executivo.”10 Comunga-se do mesmo 

entendimento no qual seria mais prudente que membros do Ministério Público não 

integrassem altos postos no Poder Executivo. 

É comum e muito frequente a designação de promotores e procuradores para 

o exercício de cargos em comissão na Administração Pública Estadual, como secretários de 

pastas e cargos do alto escalão. Essas pessoas designadas ficam vinculadas a defesa dos 

interesses dos seus padrinhos, e nesse campo, todo respeito é exigido do afiliado.      

Tanto no Governo Estadual de São de Paulo na gestão política de 

2007/2010, quanto na gestão de 2011/2014, vários membros do Ministério Público ocuparam 

importantíssimos cargos de Secretários de Governo. 

Nunca um Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo ingressou 

com ação civil por improbidade administrativa em face do Governador do Estado de São 

Paulo. 

Apontaríamos como solução que o Chefe da referida Instituição fosse 

sempre o mais votado pelos seus pares, devendo a nomeação ser feita pelo Chefe do 

Executivo (mas vinculada ao nome do mais votado pelos integrantes do Ministério Público).  

Ademais, pertinente a alteração da lei de improbidade administrativa a fim 

de que seja inserido no rol dos legitimados ativos também o cidadão. 

Conforme art. 5º da Lei n. 7.347/85, tem legitimidade para propor ações 

civis públicas por atos de improbidade administrativa contra os ímprobos: o Ministério 

Público, a Defensoria Pública e a pessoa jurídica de direito público interessada/prejudicada: 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, as Autarquias, Empresas Públicas, 

Fundações, Sociedades de Economias Mistas. 

As pessoas jurídicas de direito privado, tais como associações, sindicatos, 

partidos políticos, não podem propor ações civis públicas tendentes a aplicar as sanções 

previstas na Lei n. 8.429/92 (lei de improbidade administrativa).  

                                                 
10 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Participação popular na administração pública. Revista Trimestral de 

Direito Público, São Paulo, n. 1, p. 127, 1993. 
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Com relação a essa falta de legitimidade do cidadão, assiste razão a Wallace 

Martins que ensinou: 

Infelizmente, o cidadão não pode propor a ação civil pública para processar 
os ímprobos. Pode ele propor ação popular para combater ato imoral e 
ímprobo, mas nessa ação não pode aplicar-se as sanções específicas da 
improbidade administrativa. A ação popular está limitada à anulação do ato e 
ao ressarcimento do dano. Nas ações civis públicas por ato de improbidade 
administrativa, aos agentes ímprobos podem ser aplicadas as sanções, além 
de ressarcimento ao erário e anulação do ato, a perda da função, suspensão 
dos direitos políticos, proibição de não mais contratar com o Poder Público e 
multa cível.11 

 

E continua: 

Aqui, houve verdadeiro e incompreensível retrocesso, bem maior do que o 
operado pela Lei n. 3.502/98 em relação à Lei n. 3.164/57 e que foi alvo de 
corretas críticas na doutrina. Se a denominação ação popular supletiva, 
reservada subsidiariamente ao cidadão, já era uma involução, a eliminação 
tout court da legitimação ativa do cidadão é absolutamente inconveniente e 
de duvidosa constitucionalidade, pois, se o cidadão pode promover a ação 
popular para a defesa da moralidade administrativa (artigo 5º, LXXIII, da 
CF) – que é uma majus – também o pode para a proteção da probidade 
administrativa – que é um minus -, porquanto a probidade é uma espécie 
contida no gênero maior da moralidade administrativa.12 

 

A falta de legitimidade ao cidadão de propor ação civil pública por atos de 

improbidade administrativa limita os procedimentos punitivos contra os ímprobos e faz 

crescer a sensação da impunidade. Se o cidadão é quem elege o agente político como seu 

representante no poder, deveria ter ele o direito e a capacidade de também retirá-lo do cargo 

no qual praticou corrupção. 

 

3.3 Tribunal de Contas 

 

O Tribunal de Contas também possui o mesmo e grave problema de outros 

órgãos públicos aos quais compete fiscalizar e punir os agentes corruptos e ímprobos. Seus 

Ministros são nomeados tanto pelos Chefes do Executivo quanto pelo Poder Legislativo (Art. 

73, parágrafo 2º da CF/88).13  

                                                 
11 MARTINS JÚNIOR, Wallace Paiva. Probidade administrativa. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 412. 
12 Ibid. 
13 1/3 pelo Presidente da República e 2/3 pelo Congresso Nacional. 
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Portanto, novamente ocorre a mesma situação: o controle escolhe o 

controlador.  

Demais disso, a escolha dos integrantes do referido órgão é de caráter 

político e não técnico, fato este que retira a isenção dos Ministros no julgamento. E, diga-se 

de passagem, que o Presidente da República nunca teve na história deste país uma conta 

reprovada. O Governador do Estado de São Paulo nunca teve uma conta reprovada pelo 

Tribunal de Contas.  

A despeito vemos com freqüência que as contas de Municípios, 

notadamente os menores, por várias vezes são reprovadas pelos Tribunais de Contas. Neste 

caso há menor vinculação política.    

Conforme artigo 70, parágrafo único da CF/88: 

Toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, 
guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos ou pelos 
quais a União, Estado, Distrito Federal e Municípios respondam, ou que, em 
nome destas, assumam obrigações de natureza pecuniária, devem prestar as 
devidas contas ao Tribunal de Contas.  

 

Importantíssima a competência do Tribunal de Contas na responsabilização 

dos agentes ímprobos e corruptos, porquanto compete a referido órgão:  

Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, 
a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para 
cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de 
aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que 
não alterem o fundamento legal do ato concessório).14  

 

Pela inteligência do artigo 71, inciso IV da CF/88, competente é o Tribunal 

de Conta ainda para: 

Realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado 
Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de 
natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas 
unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e 
demais entidades. 

 

 

 

                                                 
14 Artigo 71, inciso III da CF/88. 
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O Tribunal de Contas ainda: 

Aplica aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade 
de contas, as sanções previstas em lei, que estabelece, entre outras 
cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário e fixa prazo para 
que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato 
cumprimento da lei, se verificada ilegalidade. Sustam, se não atendido, a 
execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos 
Deputados e ao Senado Federal (artigo 71, incisos VIII, IX e X da CF/88). 

 

Importante poder possuem os Ministros do Tribunal de Contas: “as decisões 

de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo”. Isso quer 

dizer que podem cobrar, imediatamente, o débito imputado ao agente responsável pelo ato 

impugnado, faculdade prevista pelo art. 71, parágrafo 3º da CF/88. 

Entrementes, como já asseverado, o Tribunal de Contas também possui o 

mesmo e grave problema de outros órgãos públicos aos quais compete fiscalizar e punir os 

agentes corruptos e ímprobos. Seus integrantes são nomeados tanto pelos Chefes do 

Executivo quanto pelo Poder Legislativo (art. 73 da CF/88). 

Portanto, novamente ocorre a mesma situação: o controle escolhe o 

controlador.  

Como solução ao problema apontamos que os Ministros dos Tribunais de 

Contas sejam eleitos pelo próprio povo, tamanha a importância de suas atribuições, ou por 

algum determinado setor da sociedade civil que não sofre fiscalização do referido órgão. 

  

3.4 Poder Legislativo 

 

Conforme reza o artigo 70 da CF/88:  

A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 
da União, Estados, Distritos Federais e Municípios e das entidades da 
administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, 
economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, é exercida 
pelo Poder Legislativo, mediante controle externo, e pelo sistema de controle 
interno de cada Poder. 

 

Portanto, uma das funções constitucionais mais importantes do Poder 

Legislativo (Congresso Nacional, Assembléia Legislativa, Câmaras Municipais e Distrital) é 
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fiscalizar o Executivo.15 No entanto, vemos que, na prática, essa prerrogativa fica em segundo 

plano, porquanto se primazia a função de legislar. 

Não se olvida também do importante instrumento do Legislativo na 

apuração de corrupção pelas Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs), as quais: 

[...] detêm poderes de investigação próprias das autoridades judiciais, além 
de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, e serão criadas 
pelo Senado ou pela Câmara dos Deputados, em conjunto ou separadamente, 
para apuração de fato determinado e com prazo certo, sendo suas conclusões, 
se for o caso, encaminhados ao Ministério Público, para que promova a 
responsabilidade civil ou criminal dos infratores.16 

 

Segundo Luiz Pedon, Bruno Santos, Danielle Valverde e Juliana Santos 

acerca do tema CPI: 

A existência e a necessidade da instauração de CPIs não compõem um 
método originariamente brasileiro; estas fazem parte do controle exercido 
pelo Parlamento sobre o Executivo em países como a França, onde recebem 
o nome de Comissão Parlamentar de Inquérito e Controle. Nos Estados 
Unidos, a House of Representatives e o Senate instauram os Investigating 
Commitees, sendo os mais famosos os relacionados com o caso Watergate 
(1974) que resultou na renúncia de Nixon, e com o escândalo Irã-Contras 
(1987). Na Inglaterra, essas comissões são denominadas Tribunals Of 
Inquiry, dependem, para a sua instalação, da decisão das casas do 
Parlamento e devem ser presididas por um magistrado da Suprema Corte.17 

 

Esse instrumento de apuração dos fatos, de muita relevância, porquanto 

possui poderes de investigação próprias das autoridades judiciais, deveria ser usado com mais 

freqüência pelos deputados e senadores, para apuração de escândalos de corrupção, mas 

sabemos que interesses partidários e políticos escusos (não visam o interesse público) 

esvaziam essa prerrogativa do Poder Legislativo. 

A CPI de PC Faria/Collor, instaurada em função de entrevista do irmão do 
então presidente a um semanário, em fins de 1992, começou a desfiar uma 
rede de corrupção nunca antes mostrada na política brasileira. Quatro meses 

                                                 
15 “Compete ao Senado Federal processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República, os Ministros do 

Supremo Tribunal Federal, os Ministros do Conselho Nacional de Justiça, os Ministros do Conselho Nacional 
do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado Geral da União, nos crimes de 
responsabilidade” (artigo 52 da CF/88). “A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas 
Comissões, poderão convocar Ministros de Estados ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados 
à Presidência da República, para prestarem, pessoalmente, informações, sobre assunto previamente 
determinado, importando crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada” (artigo 50 da 
CF/88). (grifo nosso). 

16 Artigo 58, parágrafo 3º da CF/88. (grifo nosso).  
17 PEDONE, Luiz et al. O controle pelo legislativo. In: SPECK, Bruno Wilhelm. (Org.). Caminhos da 

transparência. Campinas: Ed. Unicamp, 2002. p. 205. 
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depois, o presidente foi afastado e, ato contínuo, instalado o processo de 
impeachment . Em 29 de dezembro de 1992, o presidente Fernando Collor 
de Mello perdia o mandato, em uma das ações mais inusitadas da política 
latino-americana (pouco tempo depois, o presidente venezuelano Carlos 
Andrés Perez não só perderia o mandato com iria para a prisão). No ano 
seguinte, o Congresso Nacional realizava um das devassas mais importantes 
no processo orçamentário público, eivado de irregularidades envolvendo 
deputados e senadores, o alto escalão da burocracia federal, dos governos 
estaduais e municipais, bem como executivos de várias empresas privadas. 
Como resultado da CPI do Orçamento, vários parlamentares foram cassados, 
muitos renunciaram e mesmo que foram absolvidos tiveram dificuldades em 
continuar a vida política. Na sequência dessa CPI, foi aprovada a criação da 
CPI dos Corruptores, que nunca foi instalada, pois os nomes dos que a iriam 
compor jamais foram oficialmente encaminhados pelos partidos políticos.18 

 

Entrementes, é o Poder Legislativo quem julga as contas do Poder 

Executivo. O Tribunal de Contas auxilia no julgamento e emite parecer prévio. 

Nessa esteira de raciocínio, dispõe a importantíssima Lei Complementar n. 

64/90 (lei da inelegibilidade) que:  

São inelegíveis para a disputa de eleições os que tiverem suas contas 
relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por 
irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade 
administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta 
houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que 
se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da 
decisão” (artigo 1º, I, “g”). 

 

Portanto, caso as contas apresentadas pelos chefes do Poder Executivo 

forem rejeitadas por irregularidade insanável podem eles ser inelegíveis, ou seja, não poderão 

mais candidatar-se a cargos políticos, no período. 

O Tribunal de Contas apenas auxilia no julgamento das contas anuais 

ofertando parecer prévio. E este parecer não vincula o Legislativo que pode derrubá-lo no 

julgamento das contas mediante voto de dois terços da Casa de leis (artigo 31, parágrafo 2º da 

CF/88). 

Esse é um problema crucial que incentiva a imoralidade e aumenta a 

impunidade, pois predominam, neste veto, interesses meramente pessoais e políticos 

preterindo o interesse público e da sociedade. 

                                                 
18 PEDONE, Luiz et al. O controle pelo legislativo. In: SPECK, Bruno Wilhelm. (Org.). Caminhos da 

transparência. Campinas: Ed. Unicamp, 2002. p. 201-202. 
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Freqüentemente, presenciamos decisões do Tribunal de Contas emitindo 

pareceres desfavoráveis à aprovação das contas do Chefe do Executivo por constatação de 

irregularidades e/ou ilegalidades insanáveis e que têm o condão de ensejar a prática dolosa de 

ato de improbidade administrativa.  

A despeito o Chefe do Executivo, que teve suas contas rejeitadas pelo 

Tribunal de Contas, na maioria das vezes, tem a “maioria” na Câmara Municipal. E o que 

acontece? Os Vereadores derrubam o parecer do Tribunal de Contas e aprovam as contas do 

Prefeito, fazendo letra morta, a moralidade e a probidade administrativa.  

Essa benesse legal é usada por políticos para perpetuarem no poder e para 

não serem punidos por ilegalidades. Essa manobra impede que os tornem inelegíveis, 

interrompendo uma carreira política.  

Portanto, é necessário haver mudança neste dispositivo da Constituição 

Federal. Mas essa mudança contraria os interesses dos políticos, portanto é difícil ocorrer 

referida alteração já que são eles, os legisladores, que a realizam. É um sistema que não 

funciona e é contrária ao interesse público, incentiva a corrupção, a impunidade e a 

imoralidade.  

Com frequência assistimos casos de legisladores (Vereadores, Deputados) 

que exigem do Chefe do Executivo, ou este oferece a eles, vantagens ilícitas para aprovação 

ou reprovação de projetos de lei de iniciativa do Executivo, bem como cargos na 

Administração ou em uma autarquia ou empresa estatal. Essa corrupção corrói o processo 

legislativo e obstaculiza a concretização das políticas públicas. 

E nem se fala daqueles escândalos nos quais Vereadores se apropriam 

indevidamente dos salários de seus assessores (cada legislador pode ter assessores de gabinete 

para realizar as funções que lhes compete). 

Frisa-se, por oportuno, que várias Casas de Leis são verdadeiras “extensões” 

do Poder Executivo, porquanto o Chefe do Executivo, que possui “maioria” dos Vereadores, 

praticamente consegue aprovar toda e qualquer pretensão do Executivo, que em alguns casos 

está longe de atender ao interesse público. 

Destarte, importante alteração é quanto a forma do voto. Como cediço, o 

voto no Brasil é proporcional para o Legislativo e majoritário para o Executivo.  
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O voto distrital aproxima o eleitor do seu representante no Congresso, 

melhora a fiscalização sobre os políticos e diminui a corrupção. “Escolher o candidato fica 

mais fácil” 19 e fiscalizá-lo também, já que pelo sistema distrital “[...] cada distrito passa a ter 

apenas um representante.”20 

A campanha eleitoral fica mais barata, porquanto os votos são disputados 

em “[...] território delimitado, reduzido e os custos da campanha caem.”21 Os congressistas 

apenas se preocuparão com eleitores de sua base eleitoral. Além disso, o corporativismo perde 

seu espaço, pois o candidato precisará dos votos dos eleitores de seu distrito, e não de um 

segmento da sociedade (religiosos, sindicatos, etc...).22 

O voto distrital ainda aumenta a força das capitais e a corrupção reflui, 

porquanto no sistema distrital os eleitos estão menos subordinados à direção do partido do que 

aos eleitores de sua região.23 

Para se reelegerem, o essencial será a lealdade para com sua base, e não para 
com os caciques. Estudos mostram que países com voto distrital têm 20% 
menos casos de corrupção do que países com voto proporcional com lista 
fechada.24 

 

Na referida reportagem realizada na Revista Veja foi asseverado ainda que: 

No Brasil estabeleceu-se que política funciona da seguinte forma: em troca 
do apoio necessário para aprovar projetos de lei e medidas provisórias, o 
governo oferece cargos á sua base no Congresso. Assim, para ocuparem 
espaços na máquina pública, os partidos não procuram técnicos gabaritados, 
mas gente que seja obediente à cúpula – o que inclui a disposição para, se 
necessário, contribuir a qualquer custo para o fortalecimento da legenda e, 
não raro, do seu caixa. O controle de cargos é visto como uma maneira de 
levantar recursos para custear campanhas, manter em alta o partido e 
perpetuar sua área de influência sobre o governo. O resultado é, 
invariavelmente, o aumento da corrupção. No sistema distrital os eleitos 
estão menos subordinados à direção do partido do que aos eleitores de sua 
região. [...] No Brasil muitos candidatos competem em áreas 
demasiadamente vastas, estimulando a ilegalidade. A corrupção e a busca 
por um número gigantesco de votos andam de mãos dadas, diz a cientista 
política Miriam Golden, da Universidade da Califórnia. “Quando a 
campanha eleitoral tem de ser feita em regiões muito grande e com vários 

                                                 
19 PORTELA, Fábio. Como aumentar o peso do seu voto. Veja, São Paulo, ano 44, ed. 2233, n. 36, p. 80, set. 

2011. 
20 Ibid., p. 82. 
21 Ibid. 
22 Ibid., p. 83. 
23 Ibid., p. 84. 
24 Ibid. 
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partidos, os estímulos para obter recursos ilegais são mais fortes do que o 
medo das denúncias de adversários. 25 

 

3.5 Poder Judiciário 

 

Compete ao Poder Judiciário julgar os agentes acusados por improbidade 

administrativa e corrupção. 

A morosidade nos julgamentos do Poder Judiciário, notadamente em 

Tribunais Superior (STJ e STF) contribui, e muito, para o aumento da impunidade e a 

corrupção. O decurso do tempo cai no esquecimento da população que o agente praticou atos 

de corrupção e que sua conduta desviou dinheiro dos cofres públicos. 

 Ainda que tenha um julgamento e este seja de condenação, em razão da 

demora de um julgamento definitivo, a sensação é de que a Justiça não foi feita.  

Em todo o decurso do tempo até o trânsito em julgado os réus buscam o 

reconhecimento da prescrição, vendem seus bens ou transferem para terceiros, criam 

empresas “laranjas” e mudam de cargo público no qual praticaram a corrupção. Portanto, 

quando das execuções da sentença, após o trânsito em julgado, a ação executiva está fadada 

ao insucesso. Dificilmente logra-se êxito ao ressarcimento do dinheiro desviado ao erário 

público.  

Para solução do impasse é mister que os processos que envolvam corrupção 

e atos de improbidade administrativa, em nome de princípios constitucionais da moralidade e 

eficiência, tenham prioridade de tramitação, tais quais os processos envolvendo partes 

idosas, deficientes e réus presos. 

E veja. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal, órgão competente para 

julgar o Presidente da República nas infrações penais comuns, e os Ministros de Estados, os 

membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas, nas infrações penais comuns e 

nos crimes de responsabilidade, são nomeados pelo Presidente da República, depois de 

aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal (artigo 102, I, alínea “b”e “c” da 

CF/88).  

                                                 
25 PORTELA, Fábio. Como aumentar o peso do seu voto. Veja, São Paulo, ano 44, ed. 2233, n. 36, p. 84, set. 

2011. 
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Os ministros do Superior Tribunal de Justiça, órgão competente para 

processar e julgar os Governadores dos Estados e do Distrito Federal nos crimes comuns, e os 

Desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados, os membros dos Tribunais de Contas 

dos Estados, nos crimes comuns e de responsabilidade, são nomeados também pelo Presidente 

da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal (artigo 

105, incisos I, alíneas “a” e “b” da CF/88).  

Novamente, mais um caso grave: o controle escolhe o controlador.  

Os Ministros do STJ são os guardiões da legislação federal. Os Ministros do 

STF são os guardiões da Constituição Federal. São eles que conferem interpretação ao 

ordenamento jurídico. E, invariavelmente, conferem ao ordenamento jurídico interpretações 

políticas e não jurídicas que favorecem os detentores do Poder e que geram, obviamente, 

impunidade e sensação de que aos “grandes e poderosos” e detentores de cargos do alto 

escalão não se aplica a lei.  

É por isso que nesses Tribunais diminuem significativamente as 

condenações dos agentes políticos pela prática de corrupção.26 

Alexandre de Moraes revela como o Tribunal Constitucional Federal 

Alemão é composto: 

O Tribunal Constitucional Federal Alemão, com sede em Karlsruhe, 
autônomo, independente, não estando subordinado a nenhum outro órgão 
estatal, compõe-se de 16 membros, divididos em dois senados, que se 
encontram no mesmo plano hierárquico, com oito membros cada um. Em 
cada senado, três juízes deverão ser escolhidos entre os juízes dos Tribunais 
federais superiores, que exerçam o cargo há mais de 3 anos, e os restante 
livremente. Os membros do Tribunal serão eleitos em partes iguais pelo 
Parlamento Federal e pelo Conselho Federal. Assim, a eleição dos juízes 
constitucionais deverá ser realizada metade em Bundestag (Parlamento 
Federal) e a outra metade pelo Bundesrat (Conselho Federal), exigindo-se 
maioria de dois terços, o que acaba por obrigar os partidos políticos a um 
consenso, de forma que a escolha reflita a representatividade parlamentar.27 

 

O Parlamento Federal Alemão elege os juízes constitucionais por um 

procedimento indireto, por meio de uma comissão escolhida por todos os parlamentares, 

composta de 12 parlamentares e formada segundo as regras da eleição proporcional. 
                                                 
26 SILVA, Paulo Eduardo Alves da; COSTA, Susana Henriques da. Improbidade administrativa: a eficácia do 

sistema jurídico de prevenção e combate à improbidade administrativa. São Paulo: FDUSP, 2011. (Pensando o 
direito, n. 34). 

27 MORAES, Alexandre de. Jurisdição constitucional e tribunais constitucionais. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 
p. 153-156. 
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Diferentemente, o Conselho Federal elege diretamente os juízes constitucionais, devendo cada 

Estado dar seu voto de forma unitária.28 

“Peter Haberle salienta que, apesar do forte ingrediente político na escolha 

dos juízes constitucionais, uma vez eleitos, na história do Tribunal Constitucional Federal, até 

agora, todos os juízes se têm mostrado incrivelmente independentes frente a seus partidos 

patrocinadores.” 29 

No Tribunal Constitucional de Portugal, os membros (13) são escolhidos 

pela Assembléia da República e cooptados pelo próprio Tribunal. Assim, 10 juízes são 

designados pela Assembléia da República. Os outros 3 juízes são cooptados pelo próprio 

Tribunal.30 

“No Conselho Constitucional da França, formado por 9 membros, três são 

escolhidos pelo Presidente da República, 3 pelo Presidente da Assembléia Nacional e 3 pelos 

Presidente do Senado.”31 

O Tribunal Constitucional Austríaco, formado por 14 membros, prevê dois 

procedimentos distintos para a nomeação dos membros do Tribunal Constitucional, ora com a 

escolha sendo feita pelo Poder Executivo, ora com a escolha sendo realizada pelo Poder 

Legislativo.32 

Portanto, o Brasil deveria ter como paradigma os países sobreditos e adotar 

o sistema deles de investidura dos Ministros dos Tribunais Constitucionais, ou seja, mesclar a 

nomeação entre o Executivo, Legislativo e o próprio Judiciário, mas não deixar a nomeação 

única e exclusivamente ao Presidente da República.   

 

3.6 O CNJ e o CNMP 

 

Importante avanço constitucional foi dado na criação dos órgãos 

administrativos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Conselho Nacional do Ministério 

                                                 
28 MORAES, Alexandre de. Jurisdição constitucional e tribunais constitucionais. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

p. 153-156. 
29 Ibid., p. 156. 
30 Ibid., p. 181.  
31 Ibid., p. 121. 
32 Ibid. 
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Público (CNMP), os quais compõem a estrutura constitucional do Poder Judiciário e do 

Ministério Público, respectivamente. 

O Conselho Nacional de Justiça controla a atuação financeira e 
administrativa do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais 
dos juízes, recebendo e conhecendo das reclamações contra membros e 
órgão do Poder Judiciário, podendo avocar processos disciplinares e 
determinar a remoção, a disponibilidade ou aposentadoria com subsídios ou 
proventos proporcionais ao tempo de serviço, e aplicar outras sanções 
administrativas.33  

 

O próprio Poder Judiciário não pode tentar enfraquecer seu órgão 

fiscalizador, qual seja, o CNJ. Vimos que no começo deste ano de 2012 o STF, na pessoa do 

Ministro Marco Aurélio Melo, em caráter liminar, limitou a atuação do CNJ, em razão de suas 

atuações firmes e de combate a privilégios a Desembargadores do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo.  

O CNJ, na ocasião, também notou que as Corregedorias dos Tribunais não 

investigam Desembargadores, mas tão somente juízes de primeira instância. Nota-se que a 

própria estrutura estatal incentiva o enfraquecimento do combate a corrupção.  

Após julgamento de mérito o STF, por 6 votos a 5 votos, decidiu 

contrariamente a decisão liminar do Ministro Marco Aurélio Melo, e decidiu que o CNJ tem 

autonomia para investigar e punir juízes e servidores.  

Os Ministros que votaram a favor da limitação: Marco Aurélio Melo, 
Ricardo Lewandowski, Luiz Fux, Cesar Peluso, e Celso de Melo. Os 
Ministros Joaquim Barbosa, Gilmar Mendes, Ayres Britto, Carmen Lúcia, 
Rosa Weber e José Antonio Dias Teóffilo votaram a favor da autonomia do 
CNJ.34  

 

Recentemente concursos públicos da magistratura de Santa Catarina e 

Tocantins foram anulados pelo CNJ, e o concurso de São Paulo foi suspenso cautelarmente, 

em razão de irregularidades praticadas durante a realização do certame. 

 

3.7 Poder Executivo 

  
                                                 
33 Artigo 103-B da CF/88. 
34 PASSARINHO, Nathalia. Supremo decide por 6 a 5 que CNJ tem autonomia para investigar juízes. 2 fev. 

2012. Disponível em: <http://g1.globo.com/politica/noticia/2012/02/supremo-decide-por-6-5-que-cnj-tem-
autonomia-para-investigar-juizes.html>. Acesso em: 8 jun. 2012. 
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Como cediço, no Direito Administrativo, o Poder Executivo, com base no 

poder de AutoTutela dos atos administrativos, pode e deve anular os atos nulos e lesivos ao 

patrimônio públicos e revogar os atos administrativos inoportunos e inconvenientes. 

 A despeito a experiência forense revela ao contrário, porquanto quando há 

uma ilegalidade que provoca lesão ao erário público na Administração Pública, os agentes 

públicos superiores, ao invés de denunciar e anular o ato por obrigação legal e 

principiológica, fazem questão de ocultar o ato administrativo das autoridades competentes 

responsáveis para combater a corrupção.  

A autoridade chefe da repartição ou seu funcionário esconde o contrato 

administrativo, desaparece com a nota de empenho, cria empresas “laranjas”, falsifica 

recebimento de mercadoria e atesta falsamente medições e conclusões de obras públicas.  

E o particular que faz denúncias de corrupção aos órgãos públicos 

legitimados da investigação sofre intensas pressões políticas (coações físicas e morais 

criminosas) e ameaças de morte, bem como perseguições pessoais. 

Os funcionários públicos do Poder Executivo (em verdade não só dele, mas 

de todos os três Poderes do Estado, bem como das fundações públicas, empresas públicas e 

sociedade de economia mista, além das ONGs, enfim, todas as entidades que recebem 

dinheiro público), deveriam receber treinamento específico e uma maior conscientização 

acerca da corrupção. 

Como na Alemanha, os processos administrativos deveriam ser estruturados 

de forma que, quando há negócios realizados pelo poder público, sobretudo quando há 

adjudicação de contratos públicos ou alienação de ativos num valor acima de 200 mil euros, 

um outro órgão ou um colegiado que seja heterogêneo em sua composição partidária deve 

aprovar o negócio. No referido país ninguém pode atuar por mais de 5 anos em áreas com 

risco de corrupção.35 

Apenas a transparência não contribui para o fortalecimento da 
accountability, mas para a produção de uma política de escândalo 
permanente que atinge a legitimidade das instituições públicas. O controle da 
corrupção deve ser uma política de Estado, não apenas uma inovação na 
dimensão da administração pública, sendo essencial extrapolar a noção de 
transparência em direção a uma idéia mais ampla de accontability, em que 

                                                 
35 SCHIPANSKI, Tankred. Controle da corrupção na Alemanha. In: AVRITZER, Leonardo; FILGUEIRAS, 

Fernando. (Org.). Corrupção e sistema político no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011. p. 229. 
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ela não seja concebida apenas como engenharia institucional, mas a partir de 
uma dimensão sistêmica da integridade pública.36 

 

 

3.8 Sistema Nacional de Integridade 

 

Peter Eigen, em Berlim, na Alemanha, prefaciando o livro Caminhos da 

Transparência, organizado por Bruno Wilhelm Speck, saudou a publicação deste mesmo livro 

revelando ser a versão brasileira do Transparency International (TI) source Book. 

Naquela ocasião, asseverou que:  

[...] uma tese de parceria e construção de coalizões está na base da 
abordagem da contenção da corrupção defendida pela Transparency 
Internacional (TI). Ao adotar uma visão holística e cooptar todos os atores 
principais para o processo de reforma anticorrupção, um país ou uma 
comunidade podem melhorar sua capacidade de manter a corrupção em 
níveis controláveis, mas nada disso pode ser feito sem uma liderança política 
esclarecida e decidida, em altos níveis de consciência e apoio público e sem 
um setor privado motivado e bem liderado. Em muitos países, o elemento 
mais difícil da equação é uma sociedade civil vibrante, disposta e capaz de 
desempenhar um papel significativo na moldagem de seu ambiente.37 

 

Peter Eigen ressaltou ainda que: 

Na primeira versão do Source book, a TI estabeleceu o conceito de “sistema 
nacional de integridade” como abordagem holística da transparência e da 
accountability , como uma estrutura para esforços efetivos de reforma 
anticorrupção. Nesse meio tempo, o conceito entrou rapidamente para o 
vocabulário dos militantes contra a corrupção de todo o mundo. Os pilares 
da integridade do sistema abrangem uma séria de instituições e práticas 
cujo funcionamento e interação são essenciais para garantir níveis altos de 
transparência e accountability em um país. O primeiro Source book foi uma 
união metódica das várias partes e atores que coletivamente compreendem o 
sistema de integridade de uma nação.38 

 

Desde o início o TI promoveu idéias de se criarem adaptações regionais e 

nacionais do Source book e dentro desse espírito, o TI source book foi traduzido em 20 
                                                 
36 FILGUEIRAS, Fernando. Transparência e controle da corrupção no Brasil. In: AVRITZER, Leonardo; 

FILGUEIRAS, Fernando. (Org.). Corrupção e sistema político no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2011. p. 155. 

37 EIGEN, Peter. Prefácio. In: SPECK, Bruno Wilhelm. Caminhos da transparência. Campinas: Ed. 
Unicamp, 2002. p. 12. 

38 EIGEN, Peter. Prefácio. In: SPECK, Bruno Wilhelm. (Org.). Caminhos da transparência. Campinas: Ed. 
Unicamp, 2002. p. 12. (grifo nosso). 
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línguas diferentes, sempre adaptando a estrutura internacional aos diversos cenários regionais 

e nacionais. 

Nesse contexto, Bruno Speck sublinhou que: 

[...] outro desafio a vencer é uma descrição mais clara do sistema 
imunológico que protege as sociedades da corrupção, da decadência 
subseqüente das suas instituições e da dissolução da coesão social. Jeremy 
Pope, da Transparency International, desenvolveu o conceito de sistema 
nacional de integridade para designar o conjunto de instituições responsáveis 
pelo controle da corrupção. O conceito expressa a necessidade de dedicar 
atenção especial a esse assunto. Desde 1996 publica o TI source book, no 
qual são compiladas as experiências das mais diferentes instituições 
envolvidas no controle da corrupção (Pope, 1996). Portanto, a idéia básica é 
elaborar uma visão holística de todos os atores, tanto públicos como 
privados, envolvidos com o controle da corrupção.39 

 

Importante sensibilizar a população e os atores políticos, diagnosticando os 
problemas e analisando as deficiências nos mecanismos preventivos e 
corretivos do sistema político, sendo necessário um plano para traduzir esses 
esforços em ação política. Em alguns casos a força motriz é a sociedade 
civil; em outros, o governo apresenta um plano nacional de combate a 
corrupção, ou até grupos do empresariado tomam a iniciativa. A experiência, 
até o momento, mostra caminhos variados.40 

 

A divisão do controle da corrupção em 4 etapas – sensibilização, 

diagnóstico da corrupção, análise do sistema de integridade e estratégia de implementação – 

na prática, poderá ser encoberta pela sobreposição de vários elementos.41 

O Sistema Nacional de Integridade de Portugal, coordenada por vários 

cientistas políticos da Europa, aponta como solução ao combate a corrupção a integração de 

uma união européia de anticorrupção sem precedentes.42 

Esse sistema prevê 13 pilares para o combate a corrupção:  

Assembléia da República: com produção de leis anticorrupção e com 
fiscalização das atividades do Governo; 

Governo: com elaboração e execução de políticas de combate a corrupção, 
bem como na transparência dos processos orçamentários; 

                                                 
39 SPECK, Bruno Wilhelm. Introdução. In: ______. (Org.). Caminhos da transparência. Campinas: Ed. Unicamp, 

2002. p. 22. (grifo do autor). 
40 Ibid. 
41 Ibid., p. 22-23. 
42 SISTEMA NACIONAL DE INTEGRIDADE. Disponível em: <http://integridade.transparencia.pt/>. Acesso 

em: 9 jun. 2012. 
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Tribunais: fomenta os juízes no combate a corrupção e a preocupação da 
independência e autonomia dos juízes sem interferência do poder executivo; 

Administração Pública: implementos de planos de prevenção a corrupção; 

Ministério Público e Investigação Criminal: analisa o papel do Ministério 
Público e das Polícias no combate a corrupção, notadamente garantindo a 
transparência nas investigações;  

Comissão Nacional de Eleição: a Comissão fiscaliza as contas dos partidos nas 
eleições, notadamente em anos eleitorais e controla o gasto do dinheiro público; 

Provedor de Justiça: avalia a qualidade da justiça e ao acesso a informação; 

Tribunal de Contas: analisa o papel do Tribunal de Contas enquanto 
bastião da integridade financeira, garantindo sua independência em face do 
Executivo; 

Organismos especializados de prevenção e combate a corrupção: estuda 
vários autores específicos no combate a corrupção; 

Partidos Políticos: analisa as fontes de financiamento de partidos políticos; 

Comunicação Social: avalia a independência e autonomia da mídia e sua 
capacidade de expor os casos de corrupção; 

Sociedade Civil: analisa o papel da sociedade civil na participação cívica e 
na defesa da transparência, bem como sua independência e autonomia da 
esfera política; 

Sector Privado: estuda o setor privado enquanto meio propício para a 
propagação de práticas anticorrupção.43 

 

3.9 O False Claims Act (FCA) 

 

Importante instrumento de combate a corrupção é aquele previsto nos 

Estados Unidos. O False Claims Act (FCA) funciona com base em incentivos aos particulares 

para que tragam à administração federal informações relevantes para a recomposição do dano 

ao erário. Se paga ao delator uma fatia do dinheiro público recuperado como forma de 

gratificação por desvendar as informações necessárias. Além do incentivo financeiro, o 

Estado ainda garante ao delator proteção de relação trabalhista e ainda sua integridade durante 

a relação processual.44    

Portanto, importante instrumento a ser aplicado no Brasil a fim de incentivar 

particulares e outros que desejam denunciar a prática de corrupção, porquanto atualmente o 

que se percebe que os delatores, além de não receberam qualquer quantia em dinheiro em 

                                                 
43 Id. Pilares. Disponível em: <http://integridade.transparencia.pt/?q=pilares>. Acesso em: 9 jun. 2012. (grifo do autor). 
44 SILVA, Paulo Eduardo Alves da; COSTA, Susana Henriques da. Improbidade administrativa: a eficácia do 

sistema jurídico de prevenção e combate à improbidade administrativa. São Paulo: FDUSP, 2011. (Pensando o 
direito, n. 34). 
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troca, sofrem perseguições e ameaças dos acusados e a lei brasileira de proteção a testemunha, 

apesar de contemplar as hipóteses de proteção pelo Estado, ainda é acanhada e não foram 

destinadas estruturas estatais suficiente para garantir a demanda. 

 

3.10 Lei da Ficha Limpa e a Sociedade Civil 

 

Com a aprovação da Lei da Ficha Limpa, sua aplicação é instrumento 

importante no combate a corrupção, porquanto previne que agentes corruptos já condenados 

por Tribunais (órgão colegiado) assumam funções públicas. Cabe ao Judiciário sensibilizar-se 

e decidir pela aplicação da referida lei aos pretendentes a exercerem cargos públicos e 

mandatos eletivos.45 

Referido diploma legal alterou substancialmente a Lei Complementar n. 

64/90, que estabelece os casos de inelegibilidade em consonância ao artigo 14, parágrafo 9º, 

da CF/88.  

Com referida lei são inelegíveis aqueles condenados pela prática de 

improbidade administrativa ou crimes46 por decisão judicial transitada em julgado e também 

por decisão de órgão judicial colegiado, ou seja, não precisa do trânsito em julgado, mas de 

condenação por Tribunais – TJs, TRF, TRE, STJ ou STF. 

A presença de ONGs da sociedade civil é também importante instrumento 

de prevenção e combate a corrupção. Devemos revelar a importante cartilha da AMARRIBO 

no combate a corrupção nas Prefeituras do Brasil. A Transparência Brasil, a Movimento de 

Combate a Corrupção Eleitoral (MCCE) a Marcha contra a Corrupção, etc. são importantes 

organizações que também fazem seu papel no combate a corrupção.  

A despeito revela-se que a sociedade civil brasileira é ainda muito fraca, 

desorganizada e conivente com o tema em tela (talvez até pela nossa cultura já evidenciada no 

                                                 
45 Não se desconhece da alegação de inconstitucionalidade do referido diploma legal em razão da afronta ao 

princípio constitucional da presunção de inocência. Mas comunga-se que não há qualquer 
inconstitucionalidade no dispositivo, porquanto em consonância ao superprincípio da moralidade 
administrativa, ao princípio da probidade administrativa e ao disposto no artigo 14, parágrafo 9º da CF/88 que 
considera a vida pregressa do candidato a fim de proteger a moralidade e probidade administrativa.   

46 Crimes contra a economia popular, a fé pública, a administração pública, o patrimônio público e privado, o 
sistema financeiro, mercado de capitais, contra o meio ambiente e a saúde pública, eleitorais, abuso de 
autoridade, lavagem ou ocultação de bens, tráfico de drogas, tortura, terrorismo, racismo, e hediondo, redução 
a condição análogo de escravos, contra a vida e dignidade sexual e os praticados por organização criminosa, 
quadrilha ou bando.  
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Capítulo 1, seção 1.6 – individualista); as entidades civis sempre se esbarram na famosa “falta 

de verba” para as providências necessárias. 

 

3.11 Casos emblemáticos e polêmicos 

 

3.11.1 Caso 1  

 

Nos autos n. 211/2003, que tramitou na Vara Cível da Comarca de 

Pedregulho/SP, o Prefeito Municipal de Rifaina, em fevereiro de 2003, dirigiu-se até a praia 

do Guarujá com sua família utilizando-se de veículo oficial, a pretexto de conhecer a 

infraestrutura das praias da referida localidade e implementá-la no Município de Rifaina. No 

entanto, provou-se que a viagem consistiu no sentido de que desfrutou indevidamente de bem 

público para fins particulares. Evidente ofensa ao princípio da moralidade.  Ato imoral e 

violação aos princípios constitucionais. Mas o Tribunal entendeu excessivo e desproporcional 

a imposição das penas de suspensão dos direitos políticos e perda da função, e que não houve 

prova de prejuízo ao erário. Mas condenou o Prefeito ao pagamento de multa civil – 2 vezes o 

salário recebido como prefeito. (Apelação / Improbidade Administrativa n. 9064936-

71.2006.8.26.0000 - Pedregulho - Voto n. 8.436 - Registro: 2011.0000217902 - Relator: 

Décio Notarangeli - Julg. 5 out. 2011 – Publ. 23 nov. 2011).47 

Referida ação foi proposta em abril de 2003. Após os prazos processuais de 

defesa, produção de provas, e outras diligências, o processo foi sentenciado em abril de 2006, 

em 1ª instância. Na r. sentença o juízo “a quo” decretou a perda da função e suspendeu os 

direitos políticos, mas como não havia prova do dano ao erário não houve condenação de 

reparação de danos. A Defesa recorreu, como de praxe, o processo foi para o Tribunal de 

Justiça em 2006 e retornou somente em 2012. Nesse período houve prolação do V. Acórdão 

em 2ª instância; ainda foi objeto de Recurso Especial e Extraordinário junto ao STF e STJ, 

mas negado seguimento a ambos os recursos, sendo ainda objeto de agravos de instrumento e 

embargos de declaração.  

                                                 
47 SÃO PAULO (Estado). Tribunal de Justiça de São Paulo: consulta de processo: jurisprudência. Disponível 

em: <http://www.tjsp.jus.br/>. Acesso em: 2012. 
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Enfim, o presente processo demorou, então, 09 anos para ter seu trânsito em 

julgado. Se tivesse prioridade de tramitação, conforme sugerido, não demoraria tanto tempo 

para julgamento. Se tivesse sido feito a transação imediata, conforme sugerido, o agente 

devolvia o dinheiro gasto (combustíveis e etc.) imediatamente e aceitaria mais uma 

penalidade ao mesmo tempo, sem esperar toda essa eternidade; a resposta da atuação estatal 

seria mais rápida e eficiente. 

Ademais, se tivesse aplicada a inversão do ônus da prova (o réu ofendeu 

dolosamente os princípios da moralidade, legalidade, impessoalidade), conforme sugerido, ele 

quem deveria ter comprovado que seus gastos foram com dinheiro particular, e não ao 

contrário, como se exigiu no processo, conforme legislação vigente. A condenação de 

ressarcimento ao erário foi afastada. 

Atualmente a situação processual é a seguinte: a Prefeitura informou o valor 

do salário do Prefeito à época dos fatos e ele está sendo intimado para pagar a quantia acima 

revelada (02 vezes o valor do salário por ele percebido na qualidade de Prefeito). 

 

3.11.2 Caso 2 

 

Prefeito Municipal de Pedregulho, no ano de 2002, não obedeceu ao valor 

fixado em processo licitatório e contrato administrativo no tocante ao fornecimento de 

combustíveis. Pagamentos de valores a maior aos fornecedores (postos de combustíveis). 

Condenação a devolver ao erário a quantia apurada entre o valor contratado e o valor 

efetivamente pago aos postos de combustíveis. Condenação também de proibição de contratar 

com o poder público, suspensão dos direitos políticos e perda da função. (Apelação com 

revisão / Lei 7.446/87 - Ação Civil Pública n. 0215786-28.2008.8.26.0000 – Registro: 

01761633 - Pedregulho - Voto n. 25.682 - Relator: Guerrieri Rezende - Julg. 28 abr. 2008).48  

Nos autos do processo sobredito (autos n. 409/05) que tramita na Comarca 

de Pedregulho, a ação foi distribuída em junho de 2005. O processo foi julgado em setembro 

de 2007. Os réus recorreram e o processo voltou do Tribunal de Justiça em março de 2010 

com o trânsito em julgado e já se iniciou a execução da r. sentença.  

                                                 
48 SÃO PAULO (Estado). Tribunal de Justiça de São Paulo: consulta de processo: jurisprudência. Disponível 

em: <http://www.tjsp.jus.br/>. Acesso em: 2012.   
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Houve também na instância superior a pena de suspensão dos direitos 

políticos e perda da função pública dos réus, e as empresas fornecedoras dos combustíveis 

ficaram proibidas de contratar com o Poder Público por 5 anos. Veja que esse processo foi 

rápido no que se refere ao seu retorno do Tribunal de Justiça, porquanto os réus não 

recorreram ao STJ e ao STF. Não houve interposição de recurso especial e extraordinário. 

Os postos e o corréu (prefeito à época dos fatos) já devolveram totalmente 

ao Município os valores pelos quais foram condenados – total de R$ 129.303,00.  

 

3.11.3 Caso 3 

 

Prefeito Municipal de Pedregulho, no ano de 2006, teria inserido linhas 

novas de transporte de saúde e educação durante o processo licitatório, sem republicação do 

edital. Suposta fraude a licitação. Condenação a pagar o valor de R$ 277.584,00 tanto ao 

Prefeito Municipal à época quanto as empresas licitantes e vencedores das linhas de 

transporte. (Apelação / Improbidade Administrativa n. 994.09.241231-1 Registro: 02920042 

- Pedregulho - Voto n. 16.943 -  Relator: Magalhães Couto – Jul. 6 abr. 2010).49 

Ação distribuída em dezembro de 2007 e sentenciada em setembro de 2009 

(autos n. 1438/07 da comarca de Pedregulho). Houve decretação de perda de função, 

suspensão dos direitos políticos, condenação ao ressarcimento ao erário do Prefeito, bem 

como das empresas vencedoras do processo licitatório. Tanto o MP quanto os réus recorreram 

da decisão. O MP pretendeu também a condenação da proibição de contratar com o Poder 

Público e multa cível. As defesas pretenderam a absolvição.  

Em outubro de 2010 o processo foi sentenciado no Tribunal de Justiça, 

negando provimento a Defesa e dando provimento ao recurso do MP. A Defesa recorreu ao 

STJ e ao STF e o processo ainda se encontra em processamento nos Tribunais Superiores sem 

julgamento definitivo. 

 

3.11.4 Caso 4 

 

                                                 
49 SÃO PAULO (Estado). Tribunal de Justiça de São Paulo: consulta de processo: jurisprudência. Disponível 

em: <http://www.tjsp.jus.br/>. Acesso em: 2012. 
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No processo 1400/08, que tramita também na comarca de Pedregulho, ficou 

comprovado que vários cheques emitidos no ano de 2004 (fevereiro e setembro) pela 

Prefeitura de Jeriquara em favor de fornecedores diversos, foram efetivamente depositados na 

conta de titularidade do próprio Prefeito Municipal, e de uma empresa denominada Depósito de 

Materiais de Construção Paula Ribeiro, cujos sócios eram o próprio Prefeito e sua esposa. 

(Apelação / Improbidade Administrativa n. 0004989-33.2008.8.26.0434 - Registro: 

20120000096808 - Pedregulho - Voto n. 15.426/12 – Relator: Rui Stoco – Julg. 12 mar. 2012).50 

A ação civil pública foi proposta em 2008 e sentenciada em setembro de 

2009, condenando a empresa e o prefeito a devolver a quantia de 12.423,41 e foram suspensos 

os direitos políticos por 10 anos, e a perda da função. Após recurso de ambas as partes, o 

processo retornou do Tribunal de Justiça em julho de 2012; o recurso dos réus foi improvido e 

ao recurso do Ministério Público foi dado provimento, aplicando-se, além da pena acima, a 

multa civil no valor de 3 vezes o valor da remuneração do Prefeito e proibindo a empresa e o 

Prefeito de contratar com o poder público por 10 anos.  

Atualmente as partes estão sendo intimadas para pagamento do valor 

atualizado em R$ 154.086,68, sendo oficiado aos órgãos públicos competentes comunicando 

a suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com poder público. Neste processo 

inicialmente se logrou, em caráter liminar, tornar indisponíveis todos os bens do ex-prefeito a 

fim de garantir o sucesso da condenação. 

 

3.11.5 Caso 5 

 

Juiz de Direito Nicolau dos Santos Neto frauda construção do Fórum do 

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em 1995. Ação de improbidade administrativa 

proposta em 1998. Desvio de 169 milhões de reais.  

Ação de Improbidade Administrativa distribuída pelo MPF em 1998. O 

processo está no Tribunal Regional Federal da 3° Região (n°. 1999.03.00.037036-2) (origem: 

0036590-58.1998.4.03.6100). Desse total apenas 55 milhões de reais retornaram aos cofres 

                                                 
50 SÃO PAULO (Estado). Tribunal de Justiça de São Paulo: consulta de processo: jurisprudência. Disponível 

em: <http://www.tjsp.jus.br/>. Acesso em: 2012. 
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públicos, apenas em 2011. E segundo a Controladoria Geral da União esse valor foi 

recuperado em nome de “laranjas”. 51 

Demais notícias não foram encontradas, porquanto o processo judicial e 

documentos se encontram com segredo de justiça decretado. 52 

 

3.11.6 Caso 6 

 

Acusados no escândalo do “mensalão” ficaram livres de ação civil por 

improbidade administrativa. 

Segundo o próprio site do Superior Tribunal de Justiça:  

A ação civil foi proposta pelo Ministério Público Federal do Distrito Federal. 
José Dirceu, Delúbio Soares, José Genoino, Sílvio Pereira, Marcos Valério 
de Souza, Anderson Adauto Pereira e outras nove pessoas acusadas de 
envolvimento no chamado “escândalo do mensalão” ficaram livres de 
responder a uma ação civil pública por improbidade administrativa. O 
ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), negou 
recurso do Ministério Público Federal (MPF) contra decisão do Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região (TRF1) Processo TRF 1º Região: 
2007.34.00.029881-0.  
Em primeiro grau, a Justiça Federal rejeitou a ação de improbidade 
administrativa contra 15 pessoas. No caso de José Dirceu e Anderson 
Adauto, a ação foi recusada por atipicidade das condutas atribuídas a eles. 
Quanto aos demais, o juiz entendeu que eles já respondiam a outras quatro 
ações que tratam da mesma conduta tipificada como ímproba. Para o 
magistrado, o Ministério Público Federal estava tentando pulverizar ações de 
improbidade idênticas, “não devendo uma pessoa responder pela mesma 
conduta em cinco processos distintos”. O Tribunal Federal da 1º Região 
rejeitou a apelação do Ministério Público Federal contra a decisão de 
primeiro grau por razões processuais, pois foi apresentado o recurso de 
forma equivocado. O V. Acórdão destaca que, de acordo com a 
jurisprudência, o recurso cabível de decisão que extingue o processo, sem 
exame de mérito, com relação apenas a alguns acusados é o agravo de 
instrumento.  
Ao analisar o recurso especial, o ministro Humberto Martins ratificou o 
entendimento do TRF1, que segue sedimentada jurisprudência do STJ. Ele 
afirmou que o caso trata de decisão interlocutória recorrível por meio de 

                                                 
51 RICO, Bruno. Por que o Brasil não recupera o dinheiro público desviado. Envolverde: Jornalismo & 

Sustentabilidade, São Paulo, 14 abr. 2012. Economia. Disponível em: <http://envolverde.com.br/economia/brasil-
economia/por-que-o-brasil-nao-recupera-o-dinheiro-publico-desviado/>. Acesso em: 16 jun. 2012. 

52 SÃO PAULO (Estado). Tribunal Regional Federal da 3ª Região: consulta: processos. Disponível em: 
<http://www.trf3.jus.br/>. Acesso em: 16 jun. 2012. 
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agravo, “caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação”. Dessa 
forma, o ministro, em decisão individual, não conheceu do recurso. 53  

 

Por isso é que sugerimos que o STF firme entendimento no sentido de que a 

Lei de Improbidade Administrativa seja aplicada também aos agentes políticos (e que tenha 

caráter vinculante tamanha a importância deste tema). 

O processo criminal começou a ser julgado pelo STF no dia 02 de agosto de 

2012. 

 

3.11.7 Caso 7 

 

A Ex-Prefeita de São Paulo Luiza Erundina foi ré numa ação popular e em 

razão dessa ação foi condenada a devolver aos cofres públicos a quantia de R$ 353.000,00. 

“O processo já transitou em julgado e Luiza Erundina devolveu todo o dinheiro aos cofres 

públicos. Naquela ocasião, o STF não conheceu do Recurso Extraordinário.”54 

Ela foi condenada por ter utilizado verba pública na época para publicar um 
anúncio veiculado na Folha de São Paulo defendendo a greve geral dos 
Transportes. O fato ocorreu em 1989 e a sentença foi proferida em 2000. Em 
2008 os Tribunais Superiores confirmaram a sentença de 1º grau.55 

 

Verifica-se que o fato se deu em 1989, antes da edição da lei de 

improbidade administrativa que é de 1992. Como visto, a ação popular não tem os efeitos da 

perda da função, suspensão dos direitos políticos, mas somente de anulação dos atos lesivos e 

devolução ao erário. Por isso, apesar do trânsito em julgado da sentença, ela pôde disputar a 

reeleição. 

 

3.11.8 Caso 8 

 

                                                 
53 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Acusados no escândalo do mensalão ficam livres de ação por 

improbidade. 25 maio 2012. Disponível em: <http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp? 
tmp.area=398&tmp.texto=105858>. Acesso em: 16 jun. 2012. 

54 APESAR da condenação, Luiza Erundina pode disputar reeleição. Folha de S. Paulo, São Paulo 22 jun. 2010. 
Poder. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/754883-apesar-da-condenacao-luiza-erundina-
pode-disputar-reeleicao.shtml>. Acesso em: 16 jun. 2012. 

55 Ibid. 
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Celso Pitta, também Ex-Prefeito de São Paulo, sofreu cinco condenações 

por atos de improbidade administrativa. Nesses processos ele teve que devolver altas quantias 

de dinheiro público, teve suspenso seus direitos políticos e perdeu sua função pública. Em 

apenas um dos processos já houve o trânsito em julgado.56 Nesse Celso Pitta foi processado 

pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, por ter, em conjunto com demais pessoas, 

entre 1994 a 1996, realizado operações irregulares de compra e vende de Letras Financeiras 

do Tesouro do Município de São Paulo. Na ocasião, ele perdeu a função pública, teve 

suspensos seus direitos políticos, foi proibido de contratar com o poder público e condenado a 

ressarcir os cofres públicos um valor de R$ 10.749.146,08. 

Do total de dez milhões – apenas 4 milhões já retornaram efetivamente aos 

cofres públicos.57 

 

3.11.9 Caso 9 

 

O deputado federal Paulo Salim Maluf, e Ex-Prefeito de São Paulo, possui 

contra si 4 ações civis por improbidade administrativa. Várias delas com segredo de justiça 

decretado, outras não. Também responde a quatro processos crimes.58  

O interessante é que as ações civis públicas propostas pelo Ministério 

Público do Estado de São Paulo vêm chegando ao fim com o trânsito em julgado e vamos 

vendo, agora, alguns resultados interessantes quanto a efetiva devolução ao erário público 

municipal. 

Desde 2004 o patrimônio de Paulo Maluf está bloqueado. Ele está prestes a 
ter que devolver R$ 900.000,00 reais aos cofres públicos da Prefeitura 
Municipal de São Paulo. Esse dinheiro nem terá que ser devolvido por ele 
(entregando o dinheiro ou assinando cheque), porquanto a quantia já está 
depositada em juízo, bastando a transferência bancária. Ademais, a Justiça 
da Ilha de Jersey, paraíso fiscal localizado no canal da Mancha, deverá 
repatriar ao Brasil e a Prefeitura Municipal de São Paulo a quantia de R$ 

                                                 
56 SETTI, Ricardo. Eta notícia boa: finalmente, Maluf está devolvendo dinheiro aos cofres públicos. Mas não não 

só ele. Veja, São Paulo, 1 maio 2012. Política & Cia. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-
setti/tag/celso-pitta/>. Acesso em: 16 jun. 2012. 

57 Ibid. 
58 PERFIL dos candidatos: Paulo Maluf. Folhaonline, São Paulo, 20 ago. 2012. Brasil. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2008/eleicoes/prefeitos/sp-sao_paulo-11-1.shtml>. Acesso em: 
16 jun. 2012. 
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22.000.000,00 (vinte e dois milhões de dólares) que está depositada num 
banco daquela localidade aos cuidados da família Maluf.59 

 

  

                                                 
59 SETTI, Ricardo. Eta notícia boa: finalmente, Maluf está devolvendo dinheiro aos cofres públicos. Mas não não 

só ele. Veja, São Paulo, 1 maio 2012. Política & Cia. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-
setti/tag/celso-pitta/>. Acesso em: 16 jun. 2012. 
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CONCLUSÃO 

 

Conforme preconiza Walter Paulo Sabella:  

[...] instalando-se como canal de evasão de recursos do erário, a corrupção 
atua como barreira impeditiva das atividades prestacionais do Estado, pois 
insólito seria admitir alguma espécie de serviço público cuja execução 
prescindisse de recursos. E dela decorrendo esse efeito perverso, resulta 
inevitável a afirmação de que à corrupção se associa a grave violação a um 
direito fundamental, ou seja, o direito à boa administração pública.1 

 

O cientista político Bruno Wilhelm Speck assevera que: 

A corrupção tornou-se um assunto importante, porquanto representa um 
custo alto para o desenvolvimento econômico e social, tanto dos países em 
vias de consolidação democrática como também em democracias 
consolidadas, tais como a França, Alemanha, Japão, Itália ou os Estados 
Unidos. Caiu em descrédito a idéia de que a corrupção somente ocorria em 
situações autoritárias ou no contexto de burocracias subdesenvolvidas.2 

 

Uma reflexão é certa: o Estado é ineficiente na prevenção, repressão e no 

combate a corrupção, porquanto há impunidade dos agentes que desviam dinheiro dos cofres 

públicos e falta uma resposta rápida do Estado frente aos escândalos nacionais de corrupção.  

Não se olvida que o Brasil foi colonizado por portugueses degredados 

(oportunistas e ladrões), negros (subjugados a escravidão) e índios (perderam sua identidade 

em razão da colonização), e que aqui existe uma cultura do “herói malandro”, do “rouba mas 

faz”, do “olha com quem está falando”, do “jeitinho brasileiro”, fatos que contribuem para a 

ocorrência de corrupção.  

A despeito não é por isso que justifica a ineficiência estatal. Há necessidade 

imperiosa de algumas alterações nas instituições públicas responsáveis pelo controle e 

fiscalização do dinheiro público – accountability – e a há necessidade de algumas alterações 

legislativas importantes nas leis que cuidam do tema, a fim de melhorar a prevenção, 

repressão e combate a corrupção pelo Estado. 

                                                 
1 SABELLA, Walter Paulo. Ministério Público, combate à corrupção e controle das políticas públicas. Revista 

APMP: Associação Paulista do Ministério Público, São Paulo, v. 13, n. 48, p. 29, set./dez. 2008.   
2 SPECK, Bruno Wilhelm. Cooperação internacional. In: ______. (Org.). Caminhos da transparência. 

Campinas: Ed. Unicamp, 2002. p. 446. 
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Num trabalho científico não há como demonstrar se existe uma sociedade 

cuja população seja mais ou menos propensa a corrupção.  

Mas uma pesquisa científica feita anos atrás mostrou que, diante de uma 
situação de dilema ético, cerca de 10% das pessoas agem de acordo com 
rígidos princípios morais, outros 10% agem de forma a tirar o máximo de 
vantagem pessoal, mas a maioria absoluta, cerca de 80% se pauta 
principalmente pela possibilidade de ser apanhada. Esse resultado se repete 
de forma praticamente idêntica em diferentes nações. Portanto, o que faz 
diferença no nível de corrupção de cada sociedade não é a ideologia, a 
religiosidade ou a classe social de origem de seus dirigentes, mas as formas 
com que suas instituições vigiam e punem os responsáveis.3 

 

Por isso, independente do nosso processo histórico e cultural, 

imprescindível que as instituições públicas responsáveis pelo combate a corrupção se 

amadureçam, se reorganizem, se reestruturem e se fortaleçam em sua independência, 

evitando-se ingerências do Executivo; e que leis que cuidam do tema sejam alteradas de 

forma também a melhor instrumentalizar o Estado no combate a corrupção. 

Defendemos a tramitação prioritária dos processos judiciais que envolvam 

atos de improbidade administrativa e corrupção, semelhante aos casos envolvendo idosos, 

mandado de segurança, réus presos, habeas corpus, a fim de que a demora dos julgamentos 

não prejudiquem a efetiva concretização da penas impostas e para que a sociedade tenha uma 

resposta mais rápida frente aos escândalos de corrupção. 

Reavaliar a questão da nomeação dos cargos que detêm a competência e o 

poder de processar e julgar os agentes políticos de alto escalão.  

O chefe da instituição pública Ministério Público deveria ser escolhido 

pelos seus próprios pares, vinculando-se o nome do Procurador de Justiça mais votado pela 

própria Instituição a ser nomeado pelo Governador do Estado e os Ministros do Tribunal de 

Contas deveriam ser escolhidos pela própria população ou determinado setor da sociedade 

civil.  

Os Ministros dos Tribunais Superiores não deveriam ser escolhidos somente 

pelo chefe do Executivo, mas, como em outros países, deveriam ser escolhidos, parte pelo 

Executivo, parte pelo Legislativo, e parte pelo próprio Poder Judiciário. O ingrediente 

político, nesse caso, fica mais fragmentado. 

                                                 
3 ROCHA, Marcelo. Como se desvia dinheiro no Brasil. Época, ed. n. 715, 27 jan. 2012. Disponível em: 

<http://revistaepoca.globo.com/ideias/noticia/2012/01/como-se-desvia-dinheiro-no-brasil.html>. Acesso em: 
30 mar. 2012.  
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Regras claras e mais transparentes para financiamento de campanhas 

eleitorais também é de fundamental importância para o combate a corrupção. Afinal, o 

particular que financia a campanha eleitoral de determinado político, com certeza, no início da 

gestão dele, terá benefícios em processos licitatórios e compras de serviços, equipamentos, 

obras, etc., eliminando-se a competitividade que faz cair os gastos públicos. Onera-se menos 

os cofres públicos. 

Defendemos que os crimes de corrupção passiva, ativa, concussão, peculato, 

os crimes de lavagem de dinheiro (previsto na Lei n. 9.613/98) e os crimes de fraudes a 

processos licitatórios (Lei n. 8.666/93) sejam equiparados a hediondos, com regime jurídico 

diferenciado (inafiançáveis e insusceptíveis de graça ou anistia, a serem cumpridos em regime 

inicial fechado, sendo vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos). 

As penas mínimas cominadas em abstrato nos crimes sobreditos são de 

apenas 02 anos de reclusão, o que fatalmente leva a prescrição, porquanto a investigação 

destes crimes é complexa e demanda anos. A prescrição da pretensão punitiva retroativa, entre 

a data do crime e o recebimento da denúncia, invariavelmente ocorre.  

Os Tribunais Superiores (STJ e STF) devem seguir entendimento firme e 

uniforme no sentido de aplicar a lei de improbidade administrativa também aos agentes 

políticos, pois, a nosso ver, o diploma legal foi criado exatamente para eles, porquanto são 

eles os detentores do poder e que detêm competência para executar o gasto do dinheiro 

público.  

E como visto, são eles que mais aparecem no pólo passivo das ações de 

improbidade administrativa que tramitam atualmente no Poder Judiciário brasileiro (eles 

representam 58% dos réus que figuram no pólo passivo das ações civis públicas por 

improbidade administrativa).4 

Acaso o STF assim não entenda somente os agentes públicos comuns é que 

sofrerão os efeitos de perda da função, suspensão dos direitos políticos, ressarcimento ao 

erário e proibição de contratar com o poder público. A eles somente seria aplicada a 

suspensão temporária de direitos políticos e perda da função (pena aplicada somente pelo 

Legislativo – estariam a salvo do julgamento do Poder Judiciário).  
                                                 
4 ROCHA, Marcelo. Como se desvia dinheiro no Brasil. Época, ed. n. 715, 27 jan. 2012. Disponível em: 

<http://revistaepoca.globo.com/ideias/noticia/2012/01/como-se-desvia-dinheiro-no-brasil.html>. Acesso em: 
30 mar. 2012.  
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Já dizia Maquiavel que o povo tem objetivos mais honestos do que a 

nobreza; esta quer oprimir, enquanto o povo deseja apenas evitar a opressão. É de suma 

importância controlar e punir com severidade também aqueles que ocupam o alto escalão do 

Estado.5 

Fortalecimento das agências reguladoras, garantindo efetivamente a sua 
independência e autonomia operacional. Aumento do estímulo da 
participação da sociedade sobre o controle da administração pública, seja por 
meio de ONGs e sites como a Transparência Brasil, Contas Abertas e 
Congresso em Foco. Vale ressaltar a promoção da independência dos meios 
de comunicação.6 

 

O Estado precisa dar à sociedade uma resposta mais rápida e uma punição 

mais imediata frente à prática diária dos atos de corrupção. E, para tanto, acreditamos que a 

mitigação à vedação à transação ou composição aos atos ímprobos deva acelerar a resposta 

estatal, porquanto a lei de improbidade administrativa veda expressamente a transação e 

acordo. Mas para isso é necessária alteração legislativa. 

O agente, numa forma de transação com o Ministério Público ou órgão 

público lesado, reconhece sua má-fé, concorda em ressarcir integralmente o erário público e 

com a imposição de mais outra sanção prevista, e fica livre das demais sanções. Isso evita 

batalhas judiciais de longa data que está levando o Estado em descrédito, em razão da 

morosidade nos julgamentos dos agentes corruptos e ímprobos.  

Essa iniciativa necessita de alteração legislativa que disciplinará os casos 

possíveis, limitando o valor desviado ou fraudado, mas sempre mediante a devolução integral 

do dinheiro público.  

Na lei de improbidade administrativa o efeito da condenação consistente em 

perda da função deve ser considerado a “função” que o agente público exercia quando da 

prática da improbidade administrativa e quando da época da sentença condenatória transitada 

em julgado. Porque somente depois do trânsito em julgado que esse efeito da condenação 

poderá ser executado, ou seja, será concretizado com a saída do servidor público dos quadros 

da Administração Pública.  

                                                 
5  MARTINS, José Antônio. Corrupção. São Paulo: Globo, 2008. p. 42. 
6 CORRUPÇÃO: custos econômicos e propostas de combate. (Relatório). mar. 2010. Disponível em: 

<http://www.fiesp.com.br/competitividade/downloads/custo%20economico%20da%20corrupcao%20-
%20final.pdf>. Acesso em: 20 fev. 2011. p. 32. 
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Se adotarmos entendimento ao contrário, após a prática da corrupção, é só o 

servidor corrupto trocar sua função. O agente, quando condenado a prática de improbidade 

administrativa, torna-se ímprobo para a Administração Pública como um todo, e não somente 

para aquele cargo que ocupava.  

Imprescindível a reforma do artigo 31, parágrafo 2º da CF/88, pois nele o 

Poder Legislativo afasta o parecer prévio de desaprovação das contas do Chefe do Poder 

Executivo pelo Tribunal de Contas o qual teria o condão de tornar inelegível o agente político 

responsável pelas contas julgadas do período. O Chefe do Executivo que possui maioria no 

Legislativo nunca será inelegível por esse sistema de accountability. 

Reavaliar a questão da legitimidade para propositura de ação civil pública 

por improbidade administrativa. Alterar a lei de improbidade a fim de que seja inserido no rol 

dos legitimados ativos também o cidadão, tal qual ocorre na ação popular. 

O cidadão e as associações civis deveriam também ser co-legitimados para 

proporem ações civis públicas por improbidade administrativa tendentes a perda do cargo, 

suspensão dos direitos políticos, ressarcimento ao erário, proibição de contratar com o poder 

público. Outra reforma legislativa necessária. 

Como nos Estados Unidos, o governo brasileiro deve criar institutos de 

compensar o delator financeiramente ao desvendar informações importantes que levam a 

descoberta de desvio de dinheiro da Administração Público por corruptos. Parte do dinheiro 

público recuperado deve ser pago ao delator, como forma de fomentar a realização de 

denúncias, além de protegê-lo durante o processo judicial. 

Os funcionários públicos dos 3 Poderes e todas as pessoas jurídicas que 

recebem dinheiro público deveriam receber treinamento e uma maior conscientização da 

prática da corrupção.  

Como na Alemanha, os processos deveriam ser estruturados de forma que, 

quando há negócios realizados pelo poder público, sobretudo quando há adjudicação de 

contratos públicos ou alienação de ativos num valor acima de 200 mil euros, um outro órgão 

ou um colegiado que seja heterogêneo em sua composição partidária deve aprovar o negócio. 

No referido país ninguém pode atuar por mais de 5 anos em áreas com risco de corrupção.7 

                                                 
7 SCHIPANSKI, Tankred. Controle da corrupção na Alemanha. In: AVRITZER, Leonardo; FILGUEIRAS, 

Fernando. (Org.). Corrupção e sistema político no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011. p. 229. 
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A inversão do ônus da prova na ação civil por improbidade administrativa é 

imprescindível quanto a comprovação do dano ao erário público, quando o agente ímprobo 

age com o fim contrário a lei e ofende dolosa e fraudulentamente os princípios da 

administração pública. Em nome do princípio constitucional da moralidade e probidade 

administrativa, não vislumbro inconstitucionalidade e nem ofensa ao princípio da presunção 

da inocência, porquanto havendo indícios de que o agente agiu de forma dolosa e fraudulenta 

contra os princípios da administração, somente nessa hipótese haveria inversão do ônus 

probatório. 

 Um ponto positivo a ser realçado: de todas as ações civis públicas propostas 

pelos Ministérios Públicos (estaduais e federal), 63,82% são julgadas procedentes ou 

parcialmente procedentes, revelando, ao contrário do que pensávamos, que as demandas do 

sistema judicial de combate a improbidade administrativa (corrupção) é acima do esperado. 

Esses dados permitem afastar a premissa de que a lei de improbidade administrativa é 

inefetiva, pelo menos no que tange à demanda de conhecimento condenatória.8  

Destarte, o problema é na fase executória, depois de anos e anos, o agente 

público já não mais está exercendo o cargo que exercia quando da prática da improbidade e 

dissipou todos os seus bens possíveis de ressarcir ao erário colocando-os em nome de pessoas 

“laranjas”. Somente resta-nos a suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratar 

com o poder público. 

Importante passo foi dado pelo STF ao não limitar a atuação do CNJ. 

Diferente decisão representaria uma afronta a democracia e enfraqueceria o combate a 

corrupção. Não podem existir atos sigilosos e confidenciais no manejo do dinheiro público. 

Imprescindível que no Brasil o voto seja distrital, porquanto diminui a 

corrupção, conforme susomencionado.  

A aprovação da Lei da Ficha Limpa foi importante instrumento de combate 

a corrupção, porquanto previne que agentes corruptos já condenados por Tribunais (órgão 

colegiado) assumam funções públicas, ainda que a decisão judicial não transite em julgado. 

A presença de ONGs da sociedade civil é importante instrumento de 

prevenção e combate a corrupção. Devemos revelar a importante cartilha da AMARRIBO no 

                                                 
8 SILVA, Paulo Eduardo Alves da; COSTA, Susana Henriques da. Improbidade administrativa: a eficácia do 

sistema jurídico de prevenção e combate à improbidade administrativa. São Paulo: FDUSP, 2011. (Pensando o 
direito, n. 34). p. 72. 
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combate a corrupção nas Prefeituras do Brasil. A Transparência Brasil, a Movimento de 

Combate a Corrupção Eleitoral (MCCE) a Marcha contra a Corrupção, etc. deveriam também 

se reestruturar e melhorar suas atitudes no combate a corrupção, porquanto a sociedade civil 

ainda é extremamente omissa, desorganizada e conivente com o tema em tela; as entidades 

civis sempre se esbarram na famosa “falta de verba” para as providências necessárias. 

Neste passo há um caminho a percorrer entre dois abismos, o da 
radicalização e o da banalização. O caminho é a força motriz da sociedade 
civil exercendo seus direitos de cidadania e, por outro lado, o governo 
reestruturando e reorganizando as instituições públicas responsáveis pelo 
combate a corrupção, alterando alguns pontos da legislação vigente para 
melhor responsabilizar os ímprobos.9 

 

Destarte, um plano nacional de combate à corrupção é medida que se impõe; 

modelo do sistema nacional de integridade conforme susomencionado, elaborado e 

aperfeiçoado durante os últimos anos na Transparency International.  

Portanto, 4 etapas são necessárias – sensibilização da necessidade de 

combater a corrupção; diagnosticá-la, integrar a sociedade civil e o governo e estratégia de 

implementação do sistema10, a fim de mantermos a corrupção em níveis controláveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 EIGEN, Peter. Prefácio. In: SPECK, Bruno Wilhelm. (Org.). Caminhos da transparência. Campinas: Ed. 

Unicamp, 2002. p. 12.  
10 SPECK, Bruno Wilhelm. Introdução. In: ______. (Org.). Caminhos da transparência. Campinas: Ed. 

Unicamp, 2002. p 23. 
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