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RESUMO: A Improbidade Administrativa tem se tornado motivo de muitas discussões no 

cenário brasileiro, visto que, a sociedade vive em alerta ao enfrentar escândalos de grandes 

proporções na Administração Pública. As críticas avolumam-se em todos os meios de 

comunicação, enquanto a população vive receosa frente ao serviço público e seus agentes. 

Daí, a atuação necessária do Direito Administrativo em acordo com outros ramos do Direito 

como o Direito Constitucional, o Direito Civil e o Penal, uma vez que as ações do agente 

público devem ser disciplinadas de acordo com o grau de intervenção do mesmo na 

sociedade, sendo esta intervenção positiva ou negativa, a fim de restaurar a segurança jurídica 

e a confiança da sociedade na Administração Pública.  Diante de tais circunstâncias objetiva-

se identificar a improbidade tipificada pelo dano ao erário e os prejuízos que esse ato pode 

causar à população de modo geral, evidenciar o processo administrativo como ato 

disciplinador para o agente improbo, como ato reparador, no sentido de retirar da 

Administração Pública os agentes de má-fé.   Pretende-se também, apresentar os passos a 

serem seguidos na execução do processo, a ampla defesa e o contraditório como direitos 

constitucionais daqueles que são suspeitos em andar na contramão dos interesses do coletivo 

em desalinho com a moralidade e a ética que lhes são devidas. O trabalho é de interesse social 

e busca analisar a atividade do agente público sob o ponto de vista do Direito administrativo, 

ciência jurídica apropriada para a manutenção e segurança da administração Pública.  
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1-INTRODUÇÃO 

 O Direito tem como função primordial garantir e manter a segurança jurídica, ordens 

provenientes do Estado, asseguradas e disciplinadas pela Constituição da República 

Federativa do Brasil, que por sua vez, são dirigidas aos indivíduos para que façam ou deixem 

de fazer alguma coisa senão em virtude da Lei. O descumprimento de uma norma sempre 

implica uma sanção àquele que a desobedece. Para tal, o Processo Administrativo é o 

caminho mais acertado para a correção dos erros cometidos no exercício da atividade pública, 

pois cabe ao Direito Administrativo a proteção dos direitos individuais frente ao Estado e ao 

mesmo tempo a satisfação dos interesses coletivos, que conduz à outorga de prerrogativas e 
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privilégios para a Administração Pública, quer para limitar o exercício dos direitos individuais 

em benefício do bem-estar coletivo (poder de polícia), quer para prestação de serviço 

público.
2
 

 Sendo o Direito Administrativo um regulador das relações entre a Administração e o 

direito coletivo, portanto, uma ciência a serviço da sociedade como um todo,  é que se 

pretende analisar as ações dos agentes administrativos  no que concerne a moralidade e 

demais princípios da gestão pública e por conseguinte, entender o processo administrativo 

como sanção ao agente público que dolosamente praticou danos ao patrimônio público, 

retirando para si, vantagens econômicas que pertencem ao coletivo. 

 Entretanto, a penalização e retratação do agente improbo também são disciplinadas 

pelo Direito Penal e Civil, respectivamente, de maneira que o dano causado pelo ato de 

improbidade administrativa tem repercussão de grande proporção no cenário jurídico 

brasileiro. Consoante a tais indagações, pretende neste estudo analisar, identificar a 

improbidade tipificada pelo dano ao erário e os prejuízos que esse ato pode causar à 

população de modo geral, evidenciando o processo administrativo como ato disciplinador 

para o agente improbo. 

2- O DIREITO ADMINISTRATIVO NO COMBATE A IMPROBIDADE. 

 

 O Direito Administrativo é influenciado diretamente pelo Direito Constitucional pela 

responsabilidade da tutela dos interesses públicos, regida pelo critério da legalidade, através 

de “um conjunto de leis administrativas que regulam a Administração Pública e os 

administrados (legalista-serviço público)”.
3
 Enquanto disciplinador e tutor dos interesses 

públicos, o Direito Administrativo regula que o agente público deve obedecer aos seguintes 

princípios: legalidade; moralidade; impessoalidade; publicidade; eficiência; supremacia do 

interesse público; indisponibilidade dos interesses públicos; finalidade; razoabilidade; 

proporcionalidade; motivação; devido processo legal; controle judicial dos atos 

administrativos; responsabilidade do estado por atos administrativos; segurança jurídica; 

presunção de legitimidade; especialidade; controle ou tutela; autotutela; hierarquia; 

obrigatoriedade de desempenho da administração; continuidade do serviço público; isonomia 

dos administrados em face da Administração.
4
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 Ao destacar o princípio da legalidade, equivale dizer que “o administrador público 

está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do 

bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar" (MEIRELLES, 1997). Em outras 

palavras, o agente público deve ter suas ações guiadas pela observância de valores como 

honestidade, imparcialidade, lealdade, interesse público e agir eticamente, tendo como 

norteador do seu trabalho a moralidade administrativa e a boa fé. 

 Entretanto, a inobservância dos princípios administrativos e dos valores, dá origem a 

um novo agente, o improbo, esse por sua vez, causador de toda sorte de prejuízos para a 

população. Assim, a Improbidade Administrativa deve ser entendida como a ocorrência de 

atos ilícitos praticados por agentes públicos que passam a agir sem a observância da lei, da 

moral e dos costumes, atualmente nomeada pelo termo corrupção.  

 A Constituição Federal de 1988, primeira Constituição a apresentar claramente o 

termo Improbidade em seu contexto, abriga no Art., § 4º, que: 

 
Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos 

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

ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da 

ação penal cabível.(BRASIL, 1988) (grifo nosso). 

 

Contudo, a Lei 8.429/92, Lei de Improbidade Administrativa (LIA), disciplina mais 

detidamente sobre o comportamento do agente improbo. O Art. 9º, inciso VII,  detalha por 

exemplo, o enriquecimento ilícito: “adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, 

cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional 

à evolução do patrimônio ou à renda do agente público”; bem como os incisos IX ao XII  que 

disciplinam o mal uso do dinheiro público, suborno, tráfico de influência, dano ao erário. 

IX - perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de 

verba pública de qualquer natureza; 

X - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para 

omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado; 

XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou 

valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta 

lei; 

XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do 

acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei”. (LIA, 1992) 

 

É sabido, que os atos de ilicitude de caráter administrativo geram a apuração da 

responsabilidade do agente por infração praticada no exercício de suas funções ou relacionada 

com as atribuições do seu cargo. Entende-se que, para configurar o ato de improbidade, é 

necessária a comprovação da vontade livre e consciente do agente, envolve o elemento 

intencional de causar o resultado lesivo ao erário.  

 



3- DO PROCESSO ADMINISTRATIVO  

 

 O artigo 1º da LIA, estabelece que “os atos de improbidade praticados por qualquer 

agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de 

qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal, Municípios ( ...) serão punidos na 

forma da Lei.” (LIA, 1992). Os crimes mais comuns contra a Administração Pública 

cometidos por agentes públicos estão relacionados no Código Penal Brasileiro, o peculato 

(art. 312), a concussão (art.316), a corrupção passiva (art.317) e a prevaricação (art.319).  

O agente improbo responderá:  

_na esfera cível, observado o art. 17 da LIA, responderá à ação civil pública de 

improbidade administrativa, promovida pelo Ministério Público; 

_na esfera penal comum , se for o caso, responderá à ação penal pública proposta 

pelo Procurador-Geral de Justiça perante o Tribunal de Justiça do Estado , 

intentando –lhe a condenação pela prática seja de crime funcional (Decreto-lei 

nº201) seja de crime contra a administração pública (CP). (FAZZIO JÚNIOR, 

2001.p-253) 

 

Na esfera político-administrativa a infração está prevista no art.4º do Decreto-lei nº 

201, “será processado e julgado pela Câmara Municipal, que, em caso de procedência da 

imputação, lhe cessará a investidura mediante a expedição do competente decreto 

legislativo”
5
, quando se tratar de crimes de prefeitos. À medida que esses crimes forem 

praticados por governadores, por exemplo, serão julgados pelas câmaras correspondentes à 

esfera estadual. Cabe salientar que, a Lei Federal nº 9.784/99 regula o processo administrativo 

em âmbito da Administração Pública Federal. 

A instauração do processo administrativo entendido como “conjunto de atos 

ordenados, cronologicamente praticados e necessários a produzir uma decisão sobre certa 

controvérsia de natureza administrativa”
6
 acontece uma vez, que há indícios de atos que 

contrariam a moralidade administrativa. Esse processo deve obedecer aos seguintes 

princípios: princípio da legalidade objetiva, a instauração do processo deve estar baseado na 

lei e suas ações resguardadas por ela, pois o processo administrativo ampara o particular, mas 

serve a interesse público; princípio da oficialidade, cabe unicamente à Administração Pública 

a movimentação processual, ainda que instaurado por provocação particular e por fim, o 

princípio da publicidade, salvo se o interesse público exigir o sigilo. 
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Respeitadas todas as fases do processo (instauração, instrução, relatório e decisão), 

aplicará ao agente improbo, para efeitos legais as sanções que a ele couber. Vale salientar que 

ao agente improbo, reserva-lhe o direito ao contraditório e a ampla defesa.  

Das sanções que mais se prestam a coibir a prática dos atos de improbidade, merecem 

destaque a de suspensão dos direitos políticos e a perda do cargo público; ambas, contudo, ao 

menos pela  literalidade da norma vigente, somente poderiam se efetivar depois de esgotados 

todos os meios processuais disponíveis de se impugnar o decreto condenatório (LIA, art. 20, 

caput). 

 Portanto, a administração Pública deve garantir a legitimidade, a probidade e a 

legalidade de suas ações. Caso o agente administrativo seja imprudente a ponto de não 

observar estes princípios faz jus a sanções impostas pela Lei.  

 

4- CONCLUSÃO 

  

 Falar do Direito Administrativo e sua relação como a sociedade na atualidade é 

navegar em um oceano de informações sobre o combate dos mais variados níveis de 

corrupção no País e, por conseguinte, dos atos de Improbidade Administrativa. Destaca-se que 

não falta à legislação brasileira normas para enquadrar os atos dos agentes ímprobos, pois, à 

disposição da correção desse ciclo vicioso, imoral e ilegal, há ações do Direito Administrativo 

no controle, regulamentação e fiscalização. Em comunhão com as normas regidas pelo Direito 

administrativo estão as sanções aplicáveis nos âmbitos civil e penal. 

É preciso entender que o combate à corrupção depende mais da atuação da população 

e da postura efetiva dos órgãos de controle do que da simples produção normativa o controle e 

a manutenção da moralidade e probidade administrativa deve ser o resultado da aquisição de 

uma consciência democrática e da participação popular, o que permitirá a contínua 

fiscalização das instituições públicas, reduzirá a conivência e, pouco a pouco, depurará as 

ideias daqueles que pretendem ascender ao poder.  
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