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RESUMO 

 

A pesquisa parte do diagnóstico de que a corrupção é um conceito polissêmico, cujos 

contornos tornam difícil seu tratamento pelo Direito. No Brasil, optou-se por promover seu 

enfrentamento, dentre outras formas, pela ação de improbidade administrativa. O Superior 

Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual exige-se a identificação do 

elemento subjetivo da ação para imputação, o que abriu o debate sobre de qual dolo e culpa 

se fala. Depois de refutar a possibilidade de que o injusto da improbidade administrativa 

deva ser considerado Direito Administrativo Sancionador, a tese expõe como o Direito Penal 

e o Direito Civil desenvolveram seus conceitos próprios de injusto, responsabilização, dolo 

e culpa. Elaborando sobre a solução construída em países da tradição jurídica da Common 

Law, de um modelo intermediário a ser aplicado aos casos civis com caráter punitivo, 

justifica-se a possibilidade de seu encaixe nos países da tradição jurídica da Civil Law. A 

elaboração do modelo intermediário próprio da improbidade administrativa passa, em 

seguida, pela identificação das âncoras metodológicas que o aproximam de cada um dos 

modelos paradigmáticos, do Direito Penal e do Direito Civil. Avalia-se, assim, a questão sob 

a óptica da definição dada pelo legislador, da natureza do injusto, do tipo e finalidade das 

penas previstas na lei e do estigma que elas ocasionam nos sujeitos submetidos a sua 

aplicação. Conclui-se que o modelo intermediário deve ser mais próximo do Direito Penal, 

com pontos de flexibilização em direção ao Direito Civil. Com estes pressupostos, sugere-

se as características que a imputação subjetiva deve ter na improbidade administrativa, 

ressaltando o papel que o elemento intelectual do dolo assume, em detrimento do elemento 

volitivo. Aborda-se as questões relativas ao dever de conhecimento do agente público, de 

como se lhe atribui tal conhecimento e as consequências de sua delegação, inclusive sob a 

perspectiva da teoria da cegueira deliberada. A má-fé é analisada como elemento externo ao 

dolo, equivalente à consciência da antijuridicidade, sendo exigência para a imputação, uma 

vez que não se há de reconhecer improbidade sem desonestidade. A modalidade culposa de 

improbidade é objeto de investigação, reconhecendo-se que apenas a culpa grave autoriza a 

imputação, dado que a lei de improbidade administrativa não se presta a efetuar o controle 

da qualidade da gestão pública, mas da honestidade dos agentes públicos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPUTAÇÃO 

SUBJETIVA. DOLO. CULPA. MÁ-FÉ. MODELO INTERMEDIÁRIO. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The research starts from the diagnosis that corruption is a polysemic concept, whose 

contours make it difficult to treat it by law. In Brazil, it was decided to promote its 

confrontation, among other forms, by the action of administrative improbity. The Superior 

Court of Justice pacified an understanding according to which it is required to identify the 

subjective element of the action for imputation, which opened the debate on which kind of 

mens rea is necessary. After refuting the possibility that the administrative improbity should 

be treated under the paradigm of Administrative Sanctioning Law, the thesis exposes how 

Criminal Law and Civil Law have developed their own concepts of unfairness, 

accountability, fraud and guilt. Drawing on the solution built in countries of the Common 

Law legal tradition, of a middle ground model to be applied to civil cases with a punitive 

character, the possibility of its fitting in the countries of the Civil Law legal tradition is 

justified. The elaboration of the middle ground model for the administrative improbity passes 

then through the identification of the methodological anchors that fix it closer to each of the 

paradigmatic models, Criminal Law and Civil Law. The question is thus assessed in terms 

of the definition given by the legislator, the nature of the unjust, the type and purpose of the 

penalties provided for in the law and the stigma they cause in the subjects submitted to its 

application. It is concluded that the middle ground model should be closer to the Criminal 

Law, with flexibility points towards Civil Law. With these assumptions, it is suggested the 

characteristics that the subjective imputation should have in the administrative improbity, 

emphasizing the role that the intellectual element of the mens rea takes, to the detriment of 

the volitive element. It addresses questions about the public agent's duty to know, how he is 

credited with such knowledge, and the consequences of its delegation, even from the 

perspective of the theory of willful blindness. Bad faith is analyzed as an external element 

of the mens rea, equivalent to the conscience of antijuridicity, being a requirement for 

imputation, since it is not possible to recognize improbity without dishonesty. The culpable 

modality of improbity is then subject of investigation, recognizing that only gross guilt 

authorizes imputation, since the law of administrative improbity does not intend to control 

the quality of public management, but the honesty of public agents. 

 

KEY WORDS: ADMINISTRATIVE IMPROBITY. SUBJECTIVE IMPUTATION. 

MENS REA. BAD FAITH. MIDDLE GROUND MODEL. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

La presente investigación arranca del supuesto de que el concepto de corrupción es 

polisémico, cuya amplitud dificulta su tratamiento por el Derecho. Brasil ha elegido 

enfrentarse al tema, entre otras formas, por vía de la acción de improbidad administrativa. 

El Superior Tribunal de Justicia ha firmado la interpretación de que es exigible identificar el 

elemento subjetivo de la acción para imputación de responsabilidad. Ello ha impulsado el 

debate sobre de qué dolo y culpa se habla. Tras rechazar la posibilidad de que el injusto de 

la improbidad administrativa deba ser considerado Derecho Administrativo Sancionador, la 

tesis expone como el Derecho Penal y el Derecho civil desarrollaron sus conceptos propios 

de injusto, responsabilidad, dolo e imprudencia. Partiendo de la solución adoptada en países 

de la tradición jurídica anglosajona (Commom Law), de un modelo intermedio a ser aplicado 

a los casos civiles con carácter punitivo, la tesis busca justificar la posibilidad de su 

adaptación a los países de la tradición jurídica continental (Civil Law). En efecto, elaborar 

un modelo intermedio de la improbidad administrativa exige, a continuación, identificar las 

llaves metodológicas que aproximan a cada uno de los modelos paradigmáticos – del 

Derecho Penal y del Derecho Civil -. Así, se evalúa la cuestión desde el punto de vista de la 

definición legislativa, de la naturaleza del injusto, del tipo y finalidad de las penas previstas 

en la ley y del estigma que ocasionan en los sujetos sometidos a su aplicación. Finalmente, 

se concluye que el modelo intermedio debe ser más cercano al Derecho Penal, con puntos 

de flexibilización hacia el Derecho civil. A partir de estos presupuestos, se sugieren las 

características que debe tener la imputación subjetiva en la improbidad administrativa. En 

este punto, se destaca el papel que adopta el elemento intelectual del dolo, en perjuicio del 

elemento volitivo. Se analizan las cuestiones relativas al deber de conocimiento del agente 

público, de cómo se le atribuye tal conocimiento y las consecuencias de su delegación, 

incluso bajo la perspectiva de la teoría de la ceguera deliberada. La mala fe es analizada 

como elemento externo al dolo, equivalente a la conciencia de la antijuridicidad, y como 

exigencia para la imputación, pues no se deberá reconocer improbidad sin deshonestidad. La 

modalidad imprudente de improbidad es objeto de investigación, reconociendo que sólo la 

imprudencia grave autoriza la imputación, haya vista que en la ley de improbidad 

administrativa no se halla el control de la calidad de la gestión pública, sino de la honestidad 

de los agentes públicos.  

 

PALABRAS CLAVE: IMPROBIDAD ADMINISTRATIVA. IMPUTACIÓN 

SUBJETIVA. DOLO. IMPRUDENCIA. MALA FE. MODELO INTERMEDIO. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RÉSUMÉ 
 

La recherche part du diagnostic selon lequel la corruption est un concept polysémique dont 

les contours rendent difficile son traitement par le droit. Au Brésil, le choix qui a été mis en 

avant a été celui de la combattre entre autres par l’action de improbité administrative. Le 

Tribunal Supérieur de Justice a établi que soit exigée l’identification de l’aspect subjectif de 

l’action pour son imputation, ce qui a ouvert un débat sur la nature du dol et de la faute. 

Après avoir réfuté l’hypothèse selon laquelle le caractère injuste de l’improbité 

administrative devrait être considéré comme relevant d’un droit administratif répressif, la 

thèse présente la manière dont le droit pénal et le droit civil ont développé leurs propres 

conceptions de l’injuste, de la responsabilisation, de l’intention et de la faute. À partir de la 

solution élaborée dans les pays de la Common Law, celle d’un modèle intermédiaire destiné 

à être appliqué au cas civils à caractère punitif, est justifiée la possibilité de son implantation 

dans les pays de la tradition juridique de la Civil Law. L’élaboration du modèle intermédiaire 

spécifique à l’improbité administrative passe dès lors par l’identification des fondements 

méthodologiques qui rapprochent celui-ci de chacun des modèles paradigmatiques, le droit 

pénal et le droit civil. Cela permet ainsi d’examiner la question selon le point de vue de la 

définition que donne le législateur de la nature de l’injuste, du type et de la finalité des peines 

prévues par la loi et des stigmates que celles-ci occasionnent sur les individus soumis à leur 

application. On parvient à la conclusion que le modèle intermédiaire doit être plus proche 

du Droit pénal avec des inflexions dans le sens du Droit civil. À partir de ces présupposés, 

il est possible de proproser des caractéristiques nécessaires à l’imputation subjective quant 

à l’improbité administrative, tout en soulignant le rôle que l’aspect intellectuel du dol joue 

au détriment de l’aspect volitif. Sont abordées les questions relatives au devoir de 

connaissance de l’agent public, à la manière dont lui est attribuée cette connaissance et aux 

conséquences de cette délégation, y compris selon la perspective de la théorie de la cécité 

délibérée. La mauvaise foi est analysée comme un élément externe du dol, qui équivaut à la 

conscience de l’anti-juridicité, en tant qu’exigence pour l’imputation, dans la mesure où il 

n’est pas d’improbité sans malhonnêteté. L’aspect fautif de l’improbité fait l’objet de 

recherche, alors qu’il est reconnu que seule la faute grave autorise l’imputation, dans la 

mesure où la loi d’improbité administrative ne permet pas d’effectuer le contrôle de qualité 

de la gestion publique, mais de l’honnêteté des agents publics. 

 

MOTS-CLEFS: IMPROBITÉ ADMINISTRATIVE. IMPUTATION SUBJECTIVE. DOL. 

FAUTE. MAUVAISE FOI. MODÈLE INTERMÉDIAIRE. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ao Marcelo, filho amado, quem mais sentiu 

com as ausências que uma tese traz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 “Para começar, a corrupção é intencional. O 

dever político envolvido é percebido, mas 

negligenciado ou mal aplicado por razões 

mais tacanhas do que aquelas que o Estado 

pretende. O não cumprimento de um dever 

não é necessariamente corrupto; pode ser 

devido a ineficiência simples. O agente 

público corrupto deve conhecer o melhor e 

escolher o pior; o funcionário ineficiente 

não conhece nada melhor. Em ambos os 

casos, as circunstâncias externas podem 

parecer muito semelhantes, e os resultados 

imediatos podem ser igualmente 

prejudiciais”. 

 

BROOKS, Robert. C. The Nature of 

Political Corruption, 1909. 
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INTRODUÇÃO 

  

Ainda que o fenômeno da corrupção acompanhe a humanidade desde seus 

primórdios1, seu enfrentamento vem assumindo ao longo das últimas décadas, no Brasil e 

alhures, status de cruzada institucional. Ministério Público, Poder Judiciário, órgãos de 

controle interno e externo da Administração Pública, Organizações Não-Governamentais, 

imprensa2; não há ator relevante na sociedade civil que não esgrime a luta contra o desvio 

de recursos públicos como prioridade essencial para a superação de parte substancial das 

mazelas que ainda afligem o país. 

Inicialmente, vale definir de onde se parte ao tratar o tema da corrupção3. O debate é 

extenso na doutrina e não parece ter chegado a conclusões definitivas. Pode-se compreender 

o fenômeno sob a ótica da desigualdade de condições que cria entre cidadãos, atribuindo a 

alguns uma maior fatia na alocação de recursos do Estado, em detrimento daqueles que não 

logram obter a mesma influência. A matéria, assim, se imbricaria com o a própria noção de 

princípio da igualdade4. 

 Outro modo de ver a questão, mais raso, reduz a corrupção à norma positiva, 

aduzindo serem atos corruptos aqueles que as leis assim o determinarem. Peca esta visão por 

abrir mão de tentar encontrar um conceito material que permita afirmar, independentemente 

do ordenamento positivo, quais atos ou condutas podem ser consideradas corruptas. 

 Pondera-se ser melhor, para os limites propostos, ainda à guisa de introdução, tomar 

a corrupção como fenômeno multifacetado, indeterminável em termos das condutas que 

                                                             
1 BRIOSCHI, Carlo Alberto. Corruption: A Short History. Tradução de Antony Shugaar. Washington: The 
Brookings Institution Press, 2017, pp. 21-80. 
2 Sobre o controle social da corrupção, ver: BOTELHO, Ana Cristina Melo de Pontes. Corrupção Política: 
Uma Patologia Social. Belo Horizonte: Fórum, 2010, pp. 182-201. 
3 “[…] ‘Corruption’ is a term whose meaning shifts with the speaker (…) I use the common definition of 
corruption as the ‘misuse of public power for private or political gain’, recognizing that ‘misuse’ must be 
defined in terms of some standard […]”. ROSE-ACKERMAN, Susan. Governance and corruption. In: 
LOMBORG, Bjørn (Ed.). Global Crises, Global Solutions. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, 
p. 301. 
4 “[…] The linkage between corruption and inequality – either in income or before the law – points to a 
weakness in traditional arguments about corruption. Corruption reflects more than legal prescriptions. While 
hardly free of difficulties, the conception of corruption that I find most compelling is malfeasance (which I use 
interchangeably with ‘corruption’) as the absence of transparency […]”. USLANER, Eric M. Corruption, 
Inequality and the Rule of Law. New York: Cambridge University Press, 2008, p. 8. 
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podem ser praticadas5, mas que geralmente se consubstancia em uma troca6, na qual a 

prestação e a contraprestação avençadas envolvem, de um lado, um benefício privado, 

pecuniário ou não, de outro, algum desvio na consecução de uma política pública. 

Afasta-se de antemão, assim, o debate sobre a corrupção estritamente privada; 

entendida como aquela que se pratica sem a participação, direta ou indireta, de algum agente 

público ou, ainda, aquela cujas vantagens que se pretende obter são exclusivamente privadas. 

 No Brasil, como parte da estratégia de combate à corrupção, foi aprovada a Lei nº 

8.429/92. De lá para cá, a improbidade administrativa tornou-se, especialmente nos últimos 

anos, tema de debates não apenas acadêmicos, espalhando-se na imprensa e, com maior 

força, no Poder Judiciário. Levantamento conduzido pelo Conselho Nacional de Justiça em 

2013 apontou a existência de mais de vinte e cinco mil processos de improbidade 

administrativa, tramitando nos mais diversos tribunais brasileiros àquele momento 7 . A 

mesma matéria dá conta que as ações de improbidade administrativa superam as ações penais 

sobre o mesmo tema em razão superior ao dobro. 

 O recente interesse pelo tema certamente foi impulsionado pela aprovação da Lei 

Complementar nº 135/10, alterando a redação original da Lei Complementar nº 64/90, que 

trata das inelegibilidades. Alcunhada “Lei da Ficha Limpa”, a nova legislação passou a 

                                                             
5 Trazendo um bom rol de condutas corruptas, cabe ressaltar a análise de Jaime Cárdenas: “[…] El dinero tiene 
una influencia destacada en materia político-electoral, por eso, los partidos y candidatos, sin excepción, suelen 
estar dispuestos a casi todo con el propósito de obtener los recursos financieros necesarios para hacer frente a 
las campañas, incluso llegan a comprometerse a pagar con favores una vez lleguen al poder […]” e, mais 
adiante “[as formas de pagar esses favores são variadas] y dependen de las circunstancias y de la naturaleza 
del arreglo negociado en su momento. En algunos casos estos compromisos comportan un dar o un hacer; en 
otros, por el contrario, constituyen un no hacer o abstenerse. En algunos casos significan dar apoyo o ‘hacer la 
vista gorda’, protegiendo de este modo actividades o sujetos que están en la ilegalidad; en otras ocasiones 
implican adoptar una política determinada a favor de tal o cual grupo de presión o interés. Así se puede pagar 
con la promoción de determinadas leyes o reformas legales, políticas públicas, contratos públicos, impulsar 
desde el gobierno políticas a favor de otra nación o grupo de interés, eximir a sectores económicos del pago de 
impuestos, proteger industrias mediante la vía fiscal, no tomando acciones en contra de determinados sectores, 
etcétera […]”. CÁRDENAS, Jaime. Cinco propuestas en materia electoral. In: ACKERMAN, John M. 
Elecciones 2012: En busca de equidad y legalidad. Cidade do México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
Serie Doctrina Jurídica, n. 589, 2011, p. 39. 
6 Fazendo a leitura sob a ótica da troca e atribuindo o nome de suborno ao financiamento político, vê-se as 
colocações de Bruno Speck: “[...] há, finalmente, uma terceira preocupação referente à integridade do 
representante eleito. Este, como qualquer outro ocupante de um cargo público, como parlamentar ou 
governante, poderá se envolver em arranjos corruptos, favorecendo aqueles que aportaram recursos para suas 
campanhas. O financiamento político assumiria o papel de um suborno [...]”. SPECK, Bruno Wilhelm. Reagir 
a escândalos ou perseguir ideais? A regulação do financiamento político no Brasil. In: FLEISCHER, David et 
al. Reforma Política: Agora vai? Rio de Janeiro: Fundação Konrad Adenauer, Cadernos Adenauer IV, n. 2, 
2005, p. 146-147. 
7  Conforme matéria veiculada pelo Jornal do Brasil. Disponível em: 
<http://www.jb.com.br/pais/noticias/2013/04/15/corrupcao-cnj-divulga-pesquisa-sobre-andamento-de-acoes-
no-pais/>. Acesso em 16.10.2014. 
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prever prazos largos de inelegibilidade decorrentes de condenações colegiadas por certos 

atos de improbidade administrativa. 

O texto legal destacou a importância da correta identificação do elemento subjetivo 

no ato de improbidade administrativa, na medida em que exigiu, para configuração da 

inelegibilidade, que a condenação tenha decorrido de “[...] ato doloso de improbidade 

administrativa [...]” 8 . Exigência semelhante foi imposta para que se reconheça a 

inelegibilidade decorrente da rejeição de contas dos agentes públicos pelos Tribunais de 

Contas. Prevê a norma trazida em 2010 que serão inelegíveis aqueles que tenham tido suas 

contas rejeitadas, “por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade 

administrativa”9. 

Assim, percebe-se que o tema está na ordem do dia, sendo não apenas útil como 

imprescindível que a Academia ofereça contornos seguros, balizas precisas que autorizem 

melhor aplicar a lei das improbidades administrativas. Em consequência, chega-se a uma 

melhor organização dos meios de combate à corrupção, evitando ou reduzindo a chance de 

que decisões pouco fundamentadas sejam proferidas em processos judiciais e permaneçam, 

por esta razão, anos nos tribunais, até eventual reforma pelos tribunais superiores. Ponto 

essencial para que o controle da corrupção atinja melhores resultados é sua eficiência, o que 

somente pode ser atingido com alguma uniformidade de entendimentos, de modo a evitar 

anulações e prescrições que acalentam e reforçam a sensação de impunidade na sociedade. 

 Afinal, se a corrupção é fundamentalmente marcada por aquele quid pro quo antes 

mencionado, a troca de uma coisa por outra, parece pouco provável tê-la como um ilícito 

que independe da aferição e constatação do elemento subjetivo que move seu agente. Assim 

é que os tipos penais que abarcam condutas tidas por corruptas na linguagem vulgar 

                                                             
8 Conforme art. 1º, inciso I, alínea l: “Art. 1º São inelegíveis: I - para qualquer cargo: l) os que forem 
condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial 
colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e 
enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos 
após o cumprimento da pena”. BRASIL. Lei Complementar nº 135, de 4 de junho de 2010 (Altera a Lei 
Complementar no 64, de 18 de maio de 1990, que estabelece, de acordo com o § 9º do art. 14 da Constituição 
Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessação e determina outras providências, para incluir hipóteses de 
inelegibilidade que visam a proteger a probidade administrativa e a moralidade no exercício do mandato). 
Brasília, 04.06.2010. 
9 Conforme art. 1º, inciso I, alínea l: “Art. 1º São inelegíveis: I - para qualquer cargo: g) 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, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da Constituição 
Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa 
condição;”. BRASIL. Lei Complementar nº 135, de 4 de junho de 2010. 
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(corrupção ativa e passiva, concussão, peculato, etc.) não prescindem da identificação do 

dolo na sua prática, sendo a ínfima exceção o crime culposo nesta seara10. 

 Questão diversa chegou a ocorrer, contudo, nas ações por ato de improbidade 

administrativa, nas quais até ao menos 2006 não se exigia a aferição do elemento subjetivo 

para sua configuração. Tratar-se-ia, segundo se ponderava, indubitavelmente, de resposta 

cível a um ilícito, tendo em vista a ausência de previsão de pena privativa de liberdade e a 

atribuição de competência jurisdicional às varas cíveis - ou da Fazenda Pública, quando 

existentes - para seu processamento e julgamento. 

 Contudo, a gravidade das sanções previstas no artigo 12 da referida lei escapa em 

muito às costumeiramente previstas para os ilícitos cíveis em geral. Ao tradicional 

ressarcimento do dano, tido pela doutrina e jurisprudência como mera recomposição do 

status quo ante, somam-se a perda de cargo, função ou mandato; a proibição de contratar 

com o Poder Público ou receber incentivos fiscais e creditícios; multas que atingem muitas 

vezes o valor do dano apurado e, a mais grave; a suspensão de direitos políticos por prazos 

que chegam a oito anos. 

 Se é certo que a marca diferenciadora mais proeminente do Direito Penal é a 

possibilidade da imposição da sanção privativa de liberdade, não é menos correto observar 

que os diversos mecanismos de desencarceramento implantados desde ao menos a Lei 

Federal nº 9.099/95 e, principalmente, com a Lei Federal nº 9.714/98 culminaram na brusca 

redução da aplicação deste tipo de pena em crimes não violentos. Daí porque se pode 

considerar, ao menos em análise ainda superficial, que a dicotomia perde força na prática, o 

que obriga o cientista do Direito a buscar caminhos mais firmes para apoiar a diversidade de 

tratamento. 

 Afastando-se o tipo de pena como critério de diferenciação, salta aos olhos a 

semelhança típica entre os tipos penais e aqueles previstos nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 

8.429/92, o que apontaria, tendo por base um critério material e não formal, para uma 

necessária similitude de tratamento. 

 Estes dois motivos contribuíram para que, em 2006, o Superior Tribunal de Justiça 

firmasse posição no sentido da exigência da aferição do elemento subjetivo para condenação 

por ato de improbidade administrativa. Enquanto os tipos dos artigos 9º e 11 somente 

                                                             
10 A exceção a confirmar a regra é o peculato culposo, quando a negligência do agente público permite a prática 
do peculato doloso por outrem, previsto nos parágrafos 2º e 3º do art. 312 do Código Penal. 
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admitiriam persecução quando identificado o dolo na atuação do agente, o tipo do artigo 10 

abrangeria, também, a condenação pela conduta culposa11. 

 A partir deste entendimento, contudo, o que se viu na prática foi uma multiplicidade 

de decisões contraditórias e imprecisas, do ponto de vista técnico, especialmente nos 

tribunais estaduais (Justiça Comum) e regionais (Justiça Federal). Por um lado, há decisões 

que afirmam a ocorrência do dolo, sob o argumento de que o agente, ocupante de 

determinado cargo público, tinha a obrigação de evitar atos de corrupção no interior da 

máquina pública, como um garant12. De outra banda, vê-se ainda decisões que simplesmente 

ignoram a posição firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, assentando, por exemplo, que 

“[...] lesão a princípios administrativos contidos no art. 11 da Lei nº 8.429/92 não exige 

dolo ou culpa na conduta do agente nem prova da lesão ao erário público [...]”, já que “[...] 

basta a simples ilicitude ou imoralidade administrativa para restar configurado o ato de 

improbidade [...]”13. 

 Ante este cenário, a tese busca construir um critério de aferição do elemento subjetivo 

nas ações por ato de improbidade administrativa. Em outras palavras, pretende-se delinear 

uma teoria da imputação subjetiva que responda às demandas dogmáticas e operativas na 

área. Para tanto, inicialmente serão expostos os pressupostos gerais dos quais parte o 

trabalho, focando-se na corrupção e, a partir da tentativa de captar seu conceito, explanando 

o subsistema sancionatório das improbidades administrativas que o Brasil incorporou ao seu 

ordenamento jurídico no bojo da ideia de luta contra a corrupção. 

Mais adiante, no segundo capítulo, são expostos os fundamentos, origens e 

desenvolvimento das teorias da imputação subjetiva no Direito Penal e no Direito Civil, 

respectivamente para os ilícitos previstos em cada seara, de modo a identificar quais os 

principais traços que as caracterizam no atual momento do desenvolvimento científico. 

 No terceiro capítulo, aponta-se que a mera transposição de algum dos modelos de 

imputação subjetiva – do Direito Penal e do Direito Civil – não é admissível, sendo 

                                                             
11  A posição foi firmada em julgamento relatado pelo Ministro Teori Zavascki, atualmente membro do 
Supremo Tribunal Federal, noticiada no site do Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: 
<http://stj.jus.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=98879>. Acesso em 15 out.  
2014. 
12 Desta linha de entendimento aponta-se como exemplo: BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
Apelação Cível nº 0003222-55.2009.8.26.0197, da 8ª Câmara de Direito Público, rel. pelo Des. Manoel 
Ribeiro, julgado em 09.04.2014. 
13 Conforme acórdão do mesmo tribunal: BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível 
nº 0000015-58.2009.8.26.0420, da 3ª Câmara de Direito Público, rel. Des. Camargo Pereira, julgado em 
29.04.2014. 
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necessário construir um novo modelo intermediário. A tradição jurídica da Common Law 

oferece um modelo intermediário, lá denominado middle ground jurisprudence, voltado aos 

casos em que, apesar de rotuladas de civis, as leis impõem sanções de caráter punitivo que 

excedem o caráter ressarcitório. 

Propõe-se, então, um debate metodológico, no qual se busca eleger um critério que 

justifique a escolha de uma âncora para a teoria da imputação subjetiva que será construída 

para a improbidade administrativa, na formatação de seu modelo intermediário próprio. 

Diante da preexistência de dois paradigmas – o penal e o civil -, há que se tomar um deles 

como alicerce sobre o qual erigir o produto deste estudo. 

No capítulo subsequente, quando são apresentadas as estruturas e características da 

teoria da imputação subjetiva na improbidade administrativa, faz-se necessário levar em 

conta que um dos intuitos da instituição do regime das improbidades administrativas foi 

exatamente o de facilitar a imputação de resultados de atos de corrupção aos agentes ativos 

e passivos desta modalidade de delitos. 

 Deste modo, ainda que se considere pertinente a aproximação dos conceitos de dolo 

e culpa da improbidade administrativa aos seus consentâneos penais, exatamente com a 

função de âncora acima mencionada, hipótese da qual se parte, forçoso avançar para a 

elaboração de critérios de mitigação da rigidez de alguns elementos destes conceitos do 

Direito Penal, de modo que a finalidade da norma instituidora das improbidades 

administrativas seja atingida. 

 Dito de outro modo, se for igualmente trabalhoso superar o critério de imputação 

subjetiva para constatar a ocorrência dos ilícitos no âmbito penal e de improbidade 

administrativa, deixa de fazer sentido a cumulação de subsistemas sancionatórios.  Por esta 

razão é que se pondera necessário verificar, dentre os elementos constituidores dos conceitos 

de dolo e culpa, no âmbito penal, quais podem ser mitigados e em qual medida, com o intuito 

de formatar um modelo de imputação que seja eficiente, mas sem deixar de respeitar 

princípios caros ao Estado Democrático de Direito. 

Impõe-se metodologicamente, como baliza a cercar o objeto da tese, uma atenção 

mais intensa na figura do dolo, reservando-se para a culpa uma análise menos vertical, 

especialmente em razão do protagonismo que o primeiro ocupa na aplicação da Lei nº 

8.429/92. Ademais, o foco centra-se na imputação direcionada às pessoas físicas – agentes 

públicos ou terceiros -, sem estender a investigação para a seara da responsabilidade da 
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pessoa jurídica no âmbito da improbidade administrativa ou do combate à corrupção em 

geral14. 

 Uma leitura que se poderia fazer é a que aproxima a improbidade administrativa da 

ideia de um Código de Conduta dos Agentes Públicos. Em decorrência desta opção teórica, 

seria sustentável defender a similitude da persecução por ato de improbidade administrativa 

ao de um regime disciplinar de sancionamento de agentes públicos, com a peculiaridade de 

ser jurisdicionalizado. 

 Esta forma de encarar o fenômeno acarretaria, contudo, uma exacerbação das 

condutas que podem configurar improbidade administrativa, levando-se a sancionar como 

improbidade os atos de mera má-gestão, ineficiência ou descuido. 

 Tal compreensão do fenômeno jurídico desconsideraria a pesada carga simbólica que 

uma condenação por improbidade administrativa ganhou no Brasil nos últimos anos, o 

estigma que acarreta. Afinal, permanecem plenamente vigentes e atuantes as instâncias 

menos gravosas de persecução, como a administrativa, no âmbito interno disciplinar, e a 

puramente cível, relativa ao ressarcimento de danos.  

A caracterização da improbidade administrativa há de ser configurada para delitos 

que tragam em si uma carga de reprovabilidade social maior do que o mero erro 

administrativo. Se, como dito anteriormente, a improbidade administrativa é ferramenta de 

combate à corrupção, deve-se limitar sua aplicação exclusivamente aos atos corruptos, sob 

risco, por um lado, de uma banalização do conceito e, de outro, de que reputações sejam 

permanentemente tisnadas de forma desproporcional. 

 Estes os traços gerais da tese, que se compreende tratar de contribuição original à 

ciência jurídica brasileira, buscando a construção de uma teoria da imputação subjetiva das 

improbidades administrativas que tenha por fundamento a Teoria do Delito e suas nuances, 

respeitando o compromisso que a produção acadêmica há de ter com o Estado de Direito e 

as garantias fundamentais. 

 

 

 

 

                                                             
14 Para uma análise detalhada dos novos mecanismos de combate à corrupção com foco na pessoa jurídica, ver: 
HEINEN, Juliano. Comentário à Lei Anticorrupção: Lei nº 12.846/2013. Belo Horizonte: Fórum, 2015. 
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CONCLUSÕES 

 

 Capítulo 1 

 

1. O estudo da improbidade administrativa demanda lançar um olhar jurídico à 

corrupção, que representa uma ou várias condutas contra os quais há de se formular 

uma norma ou conjunto de normas destinadas ao seu enfrentamento. Havendo uma 

pretensão nitidamente sancionatória, a tarefa exige que se possa descrever com 

exatidão quais as condutas que se deseja evitar ou, quando cometidas, apenar. 

2. Improbidade e corrupção, ainda que não sejam termos sinônimos, guardam intensa 

relação entre si, não apenas na doutrina brasileira, mas internacional, entendendo-se 

a probidade como um estado de ausência de corrupção. 

3. A principal causa da dificuldade do Direito em lidar com a corrupção advém de sua 

origem pré-Iluminista, permeada pelo debate moral, o que faz com que quem pratica 

a corrupção seja igualado ao pecador, a alguém possuído por uma índole má, de onde 

sua punição não guardaria correlação com o ato praticado, mas com sua 

predisposição à prática criminosa. 

4. Ao longo dos últimos vinte a trinta anos, impulsionado pelo interesse dedicado ao 

tema por diversas instituições e organismos internacionais, o debate acerca da 

corrupção paulatinamente tornou-se mais homogêneo. Aos poucos, estudos 

empíricos no campo da economia desmontaram as teorias advindas do funcionalismo 

sociológico, dos supostos benefícios advindos da corrupção. 

5. São elementos essenciais para a definição da corrupção: a existência de uma 

vantagem indevida, não necessariamente financeira; que ao menos um agente público 

esteja envolvido; que os interesses próprios deste agente tenham sido perseguidos, 

em detrimento do interesse público, e; que este agente detenha competência 

funcional para praticar ou deixar de praticar o ato em questão. 

6. A Constituição Federal institui um regime sancionatório próprio para a improbidade 

administrativa, conduta que desafia a moralidade administrativa. Esta, por seu lado, 

constitui uma modalidade própria de moralidade, diversa daquela que permeia a 

sociedade como um todo, vinculando os agentes públicos a um dever de agir com 

honestidade, atentos à finalidade pública de seus atos. 
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7. Na falta de uma orientação precisa quanto ao que a Constituição Federal pretendeu 

dizer por “moralidade administrativa” ou “improbidade”, a tentação é quase 

irrefreável para que se preencha os conceitos com valores subjetivos, tornando 

pública a moralidade que é apenas do julgador. Para escapar dos riscos do 

pamprincipiologismo, há que se cobrar uma justificação adequada das decisões 

judiciais, especialmente daquelas que afastam texto expresso de norma ou que 

aplicam princípios dando-lhes uma força normativa própria. 

8. A improbidade administrativa, prevista na Constituição Federal, foi tratada por 

legislação específica com o advento da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, depois 

de passar por longos debates, tanto na Assembleia Nacional Constituinte, quanto no 

decorrer do processo legislativo, sendo possível perceber que jamais houve consenso 

ou uniformidade acerca da natureza do instituto, se civil ou penal. 

9. A coexistência dos regimes sancionatórios do Direito Penal e da improbidade 

administrativa, aplicáveis aos mesmos fatos, viola princípios dos mais comezinhos, 

acarretando indevido ônus ao acusado, que se vê forçado a defender-se em múltiplas 

frentes, sem qualquer garantia de que o êxito em uma delas impedirá a continuidade 

das persecuções. 

10. Ao longo dos mais de vinte e cinco anos de vigência da Lei nº 8.429/92, diversas 

foram as matérias que suscitaram dúvida e debate, na doutrina e jurisprudência. Dá-

se aqui especial relevo ao debate concernente à necessidade de delimitação do 

elemento subjetivo na prática do ato de improbidade administrativa. A dúvida 

decorreu do defeituoso texto legal, que deixou de explicitar, em cada uma das formas 

típicas de atos de improbidade administrativa, a necessidade de identificação do 

elemento subjetivo e de qual modalidade se fala. 

11. Depois de idas e vindas no posicionamento jurisprudencial, o STJ firmou 

entendimento quanto à necessidade de apuração do elemento subjetivo da conduta 

para a ocorrência de ato de improbidade administrativa. O conceito de dolo adotado 

abrange as modalidades direta e indireta, ou seja, a vontade consciente de praticar 

determinada conduta, apta a produzir os resultados previstos no tipo, ou a 

concordância com o fato de que tais resultados sejam atingidos, quando o autor 

deveria saber que isso ocorreria. 

12. O atual paradigma do conceito de dolo da improbidade administrativa peca em dois 

momentos e por razões opostas. Permanecendo a exigência de um intuito maléfico 
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na atuação do agente, eleva-se o grau de decisionismo e incerteza dos provimentos 

jurisdicionais, uma vez que se busca nos primórdios da Teoria do Delito algo 

assemelhado ao dolus malus, um dolo intencional superado há tempos pela doutrina. 

13. De outro lado, excluindo-se a o elemento volitivo e dando prevalência a um elemento 

cognitivo - esfumaçado por uma presunção que decorreria da posição de agente 

público -, o conceito chega próximo do ponto de onde se queria afastar, da 

responsabilidade objetiva. Cria-se, na prática, uma posição absoluta de garante, sem 

previsão legal, que seria inerente a todo agente público, algo que o compromisso com 

uma visão garantista no âmbito do direito sancionador repele com veemência. 

 

Capítulo 2 

 

14. a definição de dolo adotada pelo Superior Tribunal de Justiça para as ações de 

improbidade administrativa apresenta incongruências que a tornam, a um só tempo, 

excessivamente abrangente – permitindo que se vislumbre dolo em situações nas 

quais o elemento cognitivo é presumido - e pouco operativa – na medida em que a 

invocação de um necessário animus por parte do agente lança ao subjetivismo a 

tomada de decisão judicial. 

15. A razão principal pela qual essas deficiências campeiam é a falta de organicidade e 

tecnicidade quando da construção do subsistema ao qual está inserida a improbidade 

administrativa. Sem uma ponderação científica quanto ao direito que circunda o tema 

da improbidade administrativa, as necessidades tópicas e casuísticas de resposta 

acabam sendo atendidas com soluções ad hoc, partes desconexas que, mal-

ajambradas, não resistem ao teste da coerência. 

16. A causalidade que importa ao raciocínio conduzido é apreendida em seu aspecto 

normativo, não fático, já que os juristas, ao analisarem a causalidade, não se limitam 

a verificar a conexão fática decorrente de uma investigação empírica, mas realizam 

considerações de política jurídica para decidir se o resultado, factualmente ligado à 

ação do demandado, pode a ele ser atribuído. 

17. A imputação não é um conceito ontológico; não se trata de uma característica da ação 

que deriva de sua própria natureza. É, ao revés, um juízo de atribuição, 

eminentemente normativo. 
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18. Nada obstante permaneça o debate acerca da possibilidade ou não de distinção 

material entre modalidades de injusto – civil ou penal -, é certo que a doutrina 

majoritária se firmou no sentido de que na primeira o foco recai sobre o dano 

causado, sobre o resultado da conduta, enquanto na segunda consolidou-se o 

entendimento de que é imprescindível ponderar sobre o vínculo subjetivo que une o 

agente com a conduta. 

19. A improbidade administrativa não pode ser compreendida como manifestação do 

Direito Administrativo Sancionador por três motivos principais: 

a. Não há fundamento sólido para quebrar a premissa teórica segundo a qual a 

distinção formal mais consolidada entre o ilícito penal e o ilícito 

administrativo é o órgão que apura os fatos, conhece do processo e aplica a 

sanção; o Poder Judiciário no primeiro e a Administração no segundo. 

b. Em decorrência do primeiro ponto, a natureza da sanção difere entre ambos 

os modelos, eis que a sanção judicial e a sanção administrativa, 

normativamente tomadas, tem finalidades diversas. 

c. No Direito Penal a figura protagonista da imputação subjetiva é o dolo, 

enquanto no Direito Administrativo Sancionador a culpa ocupa este papel. 

20. Dolo, assim como culpa, não é um conceito ontológico, haurido da realidade e que, 

portanto, uma vez definitivamente “descoberto”, encerra-se a tarefa da dogmática. 

Ao contrário, ambos são conceitos normativos; formulados, não encontrados; 

construídos e imaginados, não descortinados. 

21. O dolo visto como maldade, o dolus malus que o neokantismo formulara com a 

incorporação do dolo à consciência da antijuridicidade, sofre contundente crítica com 

o advento do finalismo, corrente teórica que tem por precursores nomes como 

HELLMUTH VON WEBER e GRAF ZU DOHNA, mas que obtém coerência 

sistemática e organização com o trabalho do então jovem HANS WELZEL. A 

dogmática penal de então, no início dos anos 30 do século XX, abandonara o 

naturalismo da teoria clássica e mergulhara no normativismo axiológico do 

neokantismo. 

22. As críticas direcionadas à visão ontológica do finalismo caminham em diferentes 

vertentes, tendo como alguns de seus maiores formuladores CLAUS ROXIN e 

GÜNTHER JAKOBS. 
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23. ROXIN parte da definição então consolidada de dolo, que reúne o conhecimento e a 

vontade em relação a todos os elementos do tipo, mas a ela acrescenta o elemento 

teleológico que caracteriza seu pensamento. Assim, há dolo quando se tem uma 

decisão do agente em favor da lesão dos bens jurídicos protegidos. 

24. JAKOBS desenvolve sua teoria sob a perspectiva de um funcionalismo sistêmico, 

que toma por missão do Direito Penal assegurar, acima de tudo, a vigência da norma. 

Se todos os elementos da teoria do delito devem ser ressignificados de modo a 

contribuir para que as expectativas sociais sejam mantidas e que a norma permaneça 

íntegra, também o dolo passará por essa transformação. Sob o ponto de vista prático, 

agudiza-se a normatização do conceito de dolo, não apenas no que toca à vontade, 

como fizera ROXIN, mas também quanto ao aspecto cognitivo. Por esta razão é que, 

no conceito de dolo sugerido por JAKOBS, os conhecimentos atuais – efetivos – do 

autor não tem qualquer importância, já que o relevo é dado à exigência de uma 

fidelidade ao Direito, conceito estritamente normativo. 

25. O cerne da teoria de RAGUÉS I VALLÈS acerca do dolo passapela construção das 

regras de atribuição de conhecimento. Em primeiro lugar, seria possível considerar 

que todas as pessoas, pelo mero fato de existirem na sociedade, são detentoras de 

conhecimentos mínimos que superam a questão das ausências irracionais de 

representação. A segunda regra implica admitir que se há provas de que um 

determinado conhecimento foi transmitido ao sujeito em momento pretérito, é de se 

admitir, inexistente prova em sentido contrário, que ele ainda o detinha no momento 

da conduta típica. Também se pode reconhecer a existência de um conhecimento se, 

em algum momento, a pessoa exteriorizou que o detinha. Por fim, de maior 

importância para o tema em debate, há características pessoais do sujeito que são 

fontes de atribuição de conhecimentos, como o local em que vive ou trabalha, a 

profissão que exerce, a formação que teve, dentre outros. 

26. Para LORENA VARELA, para o reconhecimento do dolo basta que o sujeito tenha 

conhecimento de que sua conduta implica um perigo de causação do resultado típico, 

enquanto na culpa é preciso que seja previsível – subjetivamente – que seu 

comportamento seja perigoso, previsibilidade esta que não o faz mudar de rumo, 

seguindo com a ação. Este conhecimento de que se trata, por outro lado, não é 

normatizado, mas reflete as limitações cognitivas do próprio sujeito. Assim, pode-se 

falar em dolo em três hipóteses. A primeira, quando se tem conhecimento pleno, 



258 
 

violando o dever de evitar a realização do tipo penal; exemplo prototípico do dolo 

direto. A segunda, quando há conhecimento incerto sobre o que pode ocorrer, 

havendo a violação do dever de se abster de agir em caso de dúvida quanto à possível 

realização de um tipo penal; o dolo eventual. E, por fim, quando há “cegueira 

provocada”, hipótese em que o sujeito se coloca propositalmente em um estado 

defeituoso de conhecimento, em uma situação na qual ele teria o dever de conhecer. 

27. A culpa civil dialoga com a ideia de elemento subjetivo no Direito Penal, 

emprestando conceitos como reprovabilidade social e consciência da ilicitude. Em 

contraposição, o direcionamento do foco da responsabilidade civil para a vítima e o 

dano sofrido faz com que seja menos relevante indagar acerca da intensidade deste 

elemento. Desta fundamental diferença nasce a agregação das figuras do dolo e da 

culpa em um único elemento subjetivo, a culpa civil. 

 

Capítulo 3 

 

28. A mera transposição de algum dos modelos de imputação subjetiva – do Direito 

Penal e do Direito Civil – não é admissível, sendo necessário construir um novo 

modelo intermediário. A tradição jurídica da Common Law oferece um modelo 

intermediário voltado aos casos em que, apesar de rotuladas de civis, as leis impõem 

sanções de caráter punitivo que excedem o caráter ressarcitório. 

29. A ideia de um sistema intermediário entre o Direito Penal e o Direito Civil, reservado 

às sanções civis punitivas, não é um modelo fechado, um terceiro paradigma, fixo, 

com regras de atribuição de responsabilidade e imputação, nível de exigência de 

prova e normas procedimentais padronizado. Ao contrário, a mudança sugerida passa 

por enxergar a régua que transita entre os dois modelos paradigmáticos como um 

contínuo, no qual as zonas cinzentas que subsistem no interregno são reconhecidas 

como tal e a elas busca-se atribuir o conjunto de garantias mais adequado. Como uma 

nova forma de enxergar esse aspecto do fenômeno jurídico, as sanções civis punitivas 

– com o plexo de garantias que vier a ser construído com base em cada realidade 

específica – permitem lidar mais adequada e proporcionalmente com situações que 

têm se multiplicado. 

30. Entendimentos firmados por tribunais de países europeus e construções doutrinárias 

de autores como WINFRIED HASSEMER e JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ 
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apontam para a possibilidade de adoção de modelos intermediários na tradição 

jurídica da Civil Law. 

31. A construção de um modelo intermediário para a improbidade administrativa exige 

a fixação dos critérios de ancoragem do modelo ou, em outras palavras, a verificação 

de qual paradigma – o do Direito Penal ou do Direito Civil – deve se sobressair. Em 

primeiro lugar, há que se levar em conta a vontade do legislador e, portanto, a forma 

que à norma optou-se por dar. Em seguida, lançar olhos ao injusto, avaliando sua 

natureza, e, posteriormente, à pena, não apenas em relação à sua modalidade, mas 

especialmente no que toca às finalidades buscadas com sua aplicação e ao estigma 

que ocasiona em quem a sofre. 

32. O Supremo Tribunal Federal afirmou que a natureza da ação de improbidade não é 

penal, mas civil. Em relação ao primeiro critério de ancoragem, mesmo diante da 

falta de clareza dos textos constitucional e legal, é de se reconhecer a natureza civil 

que o constituinte e o legislador pretenderam dar à matéria. 

33. Sob a perspectiva de um conceito formal de injusto, as infrações estatuídas na Lei nº 

8.429/92 podem ser consideradas como de natureza criminal. Isso porque o legislador 

também as definiu, em outro momento, como ilícitos criminais, se não com as 

mesmas palavras, de modo similar o suficiente para que se possa fazer a equiparação. 

34. Ainda sob uma perspectiva forma, o grau de detalhamento das condutas na 

improbidade administrativa aponta que não se está diante de uma norma genérica 

civil, decorrente do princípio do neminem laedere. Ao contrário, a estrutura 

descritiva – com o uso de um verbo para delinear a ação e seus correspondentes 

elementos – aponta para a fórmula da tipicidade no Direito Penal. 

35. Quanto aos tipos de pena previstos na Lei nº 8.429/92, percebe-se sua notória 

correspondência com aquelas que são próprias, no Brasil, ao Direito Penal, bem 

como seu distanciamento da prática vista no Direito Civil. Se não se pode dizer que 

todas as sanções criminais encontram paralelo no caso das improbidades 

administrativas, em razão da ausência de previsão da pena privativa de liberdade, em 

sentido contrário há plena correlação: determinação do ressarcimento dos danos, 

perda de bens objeto do ilícito, multa, proibição de exercer direitos, perda de cargo 

ou mandato, suspensão de direitos políticos e inelegibilidade – todas as sanções 

vinculadas às improbidades administrativas – podem ser aplicadas em uma ação 

penal. 
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36. No que toca aos objetivos pretendidos com a aplicação das sanções na improbidade 

administrativa, eles passam ao largo da mera reparação de danos, característica do 

Direito Civil. O que se busca, longe de qualquer dúvida, é a punição, entendida de 

forma ampla e abarcando as mais diversas finalidades atribuídas à pena no âmbito 

do Direito Penal. As sanções previstas na Lei nº 8.429/92, por qualquer aspecto que 

se as analise, recomendam uma aproximação maior com o paradigma do Direito 

Penal. Seja em função do tipo de pena previsto em abstrato ou pelas finalidades 

perseguidas, o modelo tem poucos pontos de contato com o Direito Civil, ladeando-

se, ao revés, com a sistemática própria do Direito Penal.  

37. Não há método objetivo para medir o estigma decorrente de determinada 

condenação. Contudo, há indícios claros de que, ao menos aos olhos da sociedade, 

“crime” e “improbidade” são termos que ostentam praticamente o mesmo caráter 

infamante, já que a corrupção é compreendida como inerentemente perversa, mala 

in se, enquanto os primeiros podem ser considerados mala prohibita. Assim, é 

indiscutível que a sociedade, com maior ou menor razão, direciona àqueles acusados 

da prática de corrupção um estigma comparável àquele que acompanha os 

condenados pelos mais graves crimes, independentemente de se saber se a via na 

qual ocorreu a acusação e eventual condenação foi criminal ou por ação de 

improbidade administrativa. 

38. Crime e improbidade são fenômenos jurídicos impressionantemente próximos. 

Assim, as âncoras fincadas fazem concluir que o modelo intermediário da 

improbidade administrativa há de estar tão próximo quanto possível daquele próprio 

do Direito Penal. Ambos os sistemas representam manifestações do ius puniendi do 

Estado, à diferença do que ocorre com o Direito Civil. 

 

Capítulo 4 

 

39. A ancoragem do modelo intermediário em ponto mais próximo ao Direito Penal 

representa a adoção de um conjunto de garantias do qual não se pode abrir mão em 

um Estado Democrático de Direito. Seria perversa a interpretação segundo a qual a 

mera mudança de rótulo – de Direito Penal para Direito Civil – autorizasse o Estado 

a punir sem a observância de um núcleo mínimo de elementos, dos quais os conceitos 

de dolo e culpa fazem parte. 
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40. Não se pode admitir qualquer construção que abra a possibilidade de uma presunção 

– ainda que relativa – de que o agente obrou com dolo ou culpa. A carga da prova 

não se inverte em nenhuma hipótese, ao contrário do que se admite, em diversas 

situações, no Direito Civil. Sendo o dolo ou a culpa elementos do tipo da 

improbidade – a depender da modalidade – sua prova sempre recairá sobre quem 

maneja a ação. A afirmação cabe não apenas no dolo, mas também na culpa; não só 

para as condutas comissivas, mas também para as omissivas. 

41. Para as improbidades administrativas não incide, por analogia, a regra legislativa do 

art. 18, I, do Código Penal, segundo o qual o dolo apenas ocorre quando o agente 

quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Assim, se o legislador do Código 

Penal, à luz da doutrina prevalecente à época, optou pela adoção de um conceito de 

dolo eminentemente volitivo, tal circunstância não implica em uma necessária 

transposição para outros ramos sancionatórios. 

42. Mais apropriada à realidade da improbidade administrativa é uma concepção de dolo 

que assume que não é necessária a intenção de causar a outro um dano ou prejuízo, 

bastando que se infrinja, de maneira consciente e voluntária, um dever jurídico que 

pesa sobre quem atua. 

43. Não se pode admitir, sob hipótese alguma, que se presuma dolo em decorrência da 

mera violação normativa. Da violação objetiva da norma não exsurge, como algo 

dado na natureza, que a conduta tenha sido praticada com o conhecimento desta 

circunstância. Pensar de forma distinta leva não apenas à banalização da aplicação 

da Lei nº 8.429/92, com a consequente redução de seu poder comunicativo e em 

vulneração dos direitos e garantias dos acusados, mas significa o ocaso do dever de 

motivação da decisão judicial condenatória. 

44. A passagem do dolo genérico à lesividade in re ipsa e desta ao dolo in re ipsa, 

entendimento adotado pelo STJ, representa a pura e simples negação do dolo como 

elemento subjetivo necessário à configuração da improbidade. Sem expor com 

clareza o que se quer, responsabiliza-se objetivamente o agente, sob a aparência de 

aceitação da exigência do dolo. 

45. Outra linha de raciocínio que implica burla ao requisito do dolo lança foco na ideia 

de lesividade in re ipsa em casos nos quais o dano ao erário não foi demonstrado, 

tampouco o dolo pôde ser presumido. Desloca-se a questão para a norma do art. 10 
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da Lei nº 8.429/92, imputando-se a improbidade a título de culpa, ante a negligência 

do agente. Tal compreensão deve ser afastada pelo princípio da não-contradição. 

46. O ponto de equilíbrio deve vir da ideia do agir consciente, do elemento intelectivo 

do dolo. Aqui há de residir o cerne do dolo na improbidade administrativa, o 

conhecimento de todos os elementos do tipo, bem como a consciência de que, ao agir 

de determinado modo, viola-se a norma proibitiva. 

47. A exigência de que o sujeito conheça as circunstâncias concretas da conduta e saiba 

que ao prosseguir com sua ação ou permanecer em omissão, comete a improbidade, 

não se confunde com o mero conhecimento das normas legais e constitucionais que 

regulam, genérica ou especificamente, as atividades da administração pública. 

48. A falta de representação de um aspecto da realidade ou sua apreensão em 

discrepância com a realidade significam, ao fim e ao cabo, que o agente não detinha, 

ao momento dos fatos, o conhecimento exigido para a imputação do dolo. A 

transposição destes institutos, com a devida matização, do Direito Penal para a órbita 

da improbidade administrativa é não apenas possível, mas plenamente justificável 

ante o modelo intermediário proposto. Uma das circunstâncias que objetivamente 

podem limitar ou condicionar uma conduta é falta de disponibilidade de informação 

precisa sobre aquilo acerca do qual deve haver decisão. 

49. Ainda que se possa reprovar aquele que infringe um dever de conhecimento, não se 

pode dar o salto de presumir o dolo apenas em razão deste descumprimento. O 

descuido ou desleixo que se reconhece daquele que, devendo conhecer certo conjunto 

de informações, deixa da fazê-lo e, posteriormente, comete de modo inconsciente um 

fato típico, encontra-se no campo da culpa; trata-se de negligência ou, no limite, de 

imprudência, mas jamais de dolo.  

50. A grande dificuldade que se coloca está na interpretação dos limites materiais da 

responsabilidade advinda da infração aos deveres positivos do garante de vigilância. 

Ao contrário da responsabilidade que recai sobre o cidadão comum que viola seu 

dever negativo de se abster de lesar bens jurídicos alheios – neminem ledere –, a 

infringência ao dever positivo de vigiar os bens jurídicos de quem ocupa uma posição 

especial – como o agente público – não acarreta, de per se, a imputação do resultado 

lesivo decorrente da conduta de terceiro. O agente público não é, apenas por sua 

condição, corresponsável por todo e qualquer ato de improbidade administrativa que 
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ocorra no seio da administração, mesmo que praticadas em áreas afetas ao seu poder 

hierárquico. 

51. O conhecimento que alguém detinha a tempo da realização de uma conduta não é 

possível de ser aferido de modo empírico, sendo apenas passível de atribuição, o que 

pode se dar por uma de quatro formas: 

a. A mera vida em sociedade permite deduzir que cada indivíduo dispõe de 

conhecimentos mínimos, atribuíveis a qualquer “pessoa normal”. A 

normalidade aqui, equivale à imputabilidade. Afastar este conjunto de 

conhecimentos mínimos é ônus da parte que alega o desconhecimento. 

b. A atribuição pode decorrer da transmissão prévia de conhecimento, que há 

de ter sido realizada de modo a mitigar as falhas naturais da memória, 

aumentando a possibilidade de permanência daqueles conteúdos que se 

mostram mais gravosos e cuja atribuição ao sujeito pode conduzir ao 

reconhecimento do dolo. 

c. Também se pode reconhecer a existência de um conhecimento se, em algum 

momento, a pessoa exteriorizou que o detinha. A exteriorização pode ter 

ocorrido antes, durante ou depois da realização da conduta, sendo que, se 

ocorreu em momento pretérito, podem incidir sobre o caso as mesmas 

limitações mnemônicas destacadas quando se tratou da aquisição prévia de 

conhecimento. Não há maiores dificuldades em atribuir o conhecimento se o 

autor, por manifestação direta, afirmou que estava consciente dos fatos e 

circunstâncias. Mais comum, contudo, será buscar deduzir a existência do 

conhecimento a partir de “atos conclusivos” de exteriorização, dos quais se 

exige sejam inequívocos. 

d. Por fim, reconhece-se características pessoais do sujeito que são fontes de 

atribuição de conhecimentos. Como regra de atribuição, ausente prova clara 

em sentido contrário, somente se pode assumir que o sujeito conhecia – em 

decorrência de uma característica pessoal – aquelas informações 

consideradas o mínimo necessário para que detivesse a respectiva 

característica. 

i. O fato de alguém ser agente público ou empresário em ramo negocial 

que contrata com a Administração Pública, não é uma senha que 

permite colar ao sujeito toda gama de conhecimentos, técnicos e 
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específicos, já que as experiências que devem ser analisadas são 

aquelas específicas do sujeito em relação ao qual se apura a 

possibilidade de atribuição do conhecimento. 

ii. O argumento moral segundo o qual há uma obrigação de todo aquele 

que busca um cargo público, de obter conhecimento técnico de gestão, 

é não apenas limitado ao próprio campo da moral, como permite 

entrever uma visão elitista sobre o exercício do poder político. Em 

uma Democracia, as únicas exigências aceitáveis para a assunção a 

um cargo eletivo, além da obtenção dos votos necessários de seus 

pares, são aquelas previstas na Constituição Federal e na legislação 

eleitoral 

52. Em uma sociedade que se torna cada vez mais complexa, com estruturas burocrático-

administrativas que a acompanham, paulatinamente o conhecimento necessário para 

bem executar cada função torna-se mais intrincado e restrito. Assim, de modo mais 

ou menos frequente, as pessoas que são responsáveis por determinadas tarefas 

delegam a obtenção de tais conhecimentos a terceiras pessoas e confiam, dali em 

diante, naquilo que elas lhes comuniquem. 

53. Não desperta dúvida a situação em que a informação produzida corresponde à 

realidade e ao conhecimento técnico disponível pelo seu responsável. Nesta hipótese, 

caso o agente público delegante não acolha as conclusões e não obtenha outro 

conjunto de informações de fonte igualmente fidedigna, é possível reconhecer o dolo 

em sua conduta. 

54. Situação mais relevante tem-se quando a informação dirigida ao agente público 

delegante não condiz com a realidade. Aqui, não se poderá imputar ao delegante o 

conhecimento necessário para o dolo. 

55. Hipótese distinta ocorre quando, sob a escusa de promover mera delegação regular 

do dever de conhecimento, o agente público, em verdade, pretende distanciar-se 

propositalmente do fato ímprobo, ao evitar que o conhecimento sobre um ou mais de 

seus elementos e circunstâncias chegue a si. Trata-se aqui da noção de cegueira 

deliberada ou ignorância deliberada, cujos critérios para que se possa atribuir o dolo 

são, simultaneamente: que fosse possível vencer ou evitar o desconhecimento quanto 

aos elementos do tipo; que o agente saiba que tinha o dever de se manter capaz de 
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sofrer a imputação; além, naturalmente, que detivesse o conhecimento geral do dever 

de se abster do cometimento da conduta típica. 

56. A má-fé não constitui elemento do dolo, sendo desnecessário, para sua configuração, 

a identificação de um intuito específico quando da prática da conduta típica. Nada 

obstante, conquanto não integre o dolo, a má-fé é condição para a adequada 

imputação da improbidade administrativa ao sujeito, reportando-se, como 

equivalente funcional, ao conceito de consciência da antijuridicidade. Este requisito 

posta-se ao lado do dolo, sem com ele se confundir, mas também como condição sem 

a qual não se pode falar em configuração da improbidade administrativa. 

57. Ainda que haja pontos de aproximação, como a noção de que um comportamento 

exigível do agente foi descumprido, a culpa para o Direito Penal há de ser 

demonstrada com o mesmo grau de certeza que o dolo, sendo ambos elementos da 

imputação subjetiva. Daí porque, ao contrário do que ocorre no Direito Civil, no 

Direito Penal a mera posição de garantia e a ocorrência do dano não satisfazem a 

necessidade de demonstração de que, em concreto, havia capacidade de evitar o 

resultado, a possibilidade de o impedir por parte do omitente. 

58. A conjugação da construção do dano in re ipso com a adoção do conceito civil de 

culpa, em que a mera negligência com um dever de cuidado – por vezes presumida - 

faz nascer a obrigação de indenizar, permite que as duras sanções da improbidade 

administrativa e o estigma delas decorrente recaiam indistintamente sobre agentes 

públicos que não se mostram merecedores de pena. A opção hermenêutica 

atualmente chancelada pelo STJ permite que a Lei nº 8.429/92 seja utilizada para 

aferir a boa gestão pública, finalidade à qual jamais deveria se destinar tal norma, 

essencialmente punitiva e estigmatizante 

59. Se a má-fé for considerada como elemento distinto do dolo e sempre exigível, 

qualquer que seja a modalidade de improbidade de que se trate, preserva-se de forma 

coerente o norte de aplicação da Lei nº 8.429/92, reservando-a àqueles que 

demonstram inaceitável descompasso com o compromisso assumido de bem tratar a 

coisa pública. É possível compatibilizar a exigência de má-fé nos casos de 

improbidade culposa ao se analisar a questão sob a luz da dicotomia do Direito Penal 

entre culpa consciente e culpa inconsciente. 

60. Pode-se efetuar a ligação que autoriza o reconhecimento da improbidade culposa 

apenas nos casos de culpa consciente, quando o autor tinha o dever de conhecer o 
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risco envolvido, o conheceu efetivamente, mas prosseguiu em sua atuação, 

demonstrando o desapreço em relação aos seus deveres como agente público, 

acreditando que não chegaria a causar a lesão ao erário. 

61. Quando ocorrer o dano ao erário por conduta realizada com culpa inconsciente, é 

possível a responsabilização civil. Tem-se a improcedência do pedido do autor no 

que toca à declaração da ocorrência de ato de improbidade administrativa, mas julga-

se procedente a parte relativa à determinação da recomposição do erário público. 

Sendo absolutamente distintas as questões – e por não ser propriamente pena o 

ressarcimento, como já se disse -, nada obsta a adoção desta solução, que preserva o 

interesse público, sem sacrificar a compreensão democrática que se deve ter do 

direito sancionatório. 

62. A Lei nº 8.429/92, conforme visto neste item, não ocupa no ordenamento a posição 

de um código de boa conduta da Administração Pública, uma vez que não deve ser 

vista como instrumento pedagógico para os agentes públicos e aqueles que contratam 

com o Poder Público. Sua força punitiva e estigmatizante há de ser reservada àqueles 

agentes que, munidos de má-fé e desapreço com seus deveres de probidade, agirem 

de forma dolosa ou culposa, neste último caso apenas quando houver dano ao erário 
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