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RESUMO

Trata-se  de  Dissertação  de  Mestrado  que  concorda  com a  premissa  de  que  o
Direito não pode ser dissociado da Moral  e  com a conclusão que conduz ao caminho de
racionalizar a inserção dos valores morais na atmosfera jurídica. A jurisdição constitucional,
neste sentido, cumpre seu papel e se legitima perante o meio social quando utiliza métodos de
argumentação jurídica, os quais devem ser particularmente respeitados, no Brasil, na esfera de
análise de atos de improbidade administrativa. Paralelamente, a Constituição não é apenas o
principal texto jurídico de um Estado, dotado de força normativa e normas imperativas, como
também representa,  fundamentalmente,  as  mais diversas  linhas  do conhecimento humano,
além do que, é norteada por um verdadeiro sentido axiológico. Baseada em tal contexto pós-
positivista, esta dissertação discorre a respeito da Lei da Improbidade Administrativa (Lei nº
8.429/1992)  oferecendo,  inicialmente,  um panorama geral  do  referido  diploma normativo
para, logo depois, especificar o objeto de estudo nas modalidades e nas sanções nela contidas.
Finalmente, o presente trabalho mostra estudo a respeito da necessidade de ser estabelecido
um procedimento tendente a apurar a efetiva ocorrência de atos ímprobos para que, passo
seguinte,  seja  apresentada  outra  contribuição,  no  sentido  de  racionalizar  a  aplicação  das
penalidades  da  Lei  da  Improbidade  Administrativa,  com  o  necessário  uso  da  Regra  da
Proporcionalidade.

Palavras-chave: Direito Constitucional Contemporâneo.  Improbidade  administrativa.

Racionalidade judicial.



ABSTRACT

This is a Master´s Degree Dissertation that agrees with the premise that Law
cannot be dissociated from Moral and with the conclusion that leads to the path to rationalize
moral values in the juridical atmosphere. In that way, constitutional jurisdiction attempts its
objectives and legitimates itself upon social medium by using juridical argumentation´s
methods, which must be particularly respected, in Brazil, in the sphere of the analysis of
administrative improbity´s acts. At the same time, Constitution is not only the main juridical
text of a given State, endowed with normative power and imperative norms, but represents,
fundamentally, the great variety of mankind knowledge´s lines, as well as it is guided by a
truly axiological sense. Based in that post-positivist context, this Master´s Degree Dissertation
comments about the Administrative Improbity Law (Brazilian Federal Law nº 8.429/1992) by
offering, initially, a general panorama of the above-mentioned law; soon after, it specifies the
object  of  study with  its  species  and  penalties.  Finally,  this  work  shows  study about  the
necessity to establish a procedure tending to investigate the real occurrence of an improbity
act and, in that way, it is put forward another contribution, intending to rationalize the fixation
of Administrative Improbity Law’s sanctions, together with the application of Proportionality.

Key words: Contemporary Constitutional Law. Improbity. Judicial rationality.
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INTRODUÇÃO

O presente estudo científico, inserido no Programa de Pós-Graduação em Direito

da Universidade Federal de Sergipe, busca realizar duas contribuições fundamentais: o uso de

um método que perscrute a efetiva prática de atos de improbidade administrativa para que, em

seguida, haja a aplicação racional das penalidades fixadas na Lei nº 8.429, de 02/06/1992,

também denominada Lei da Improbidade Administrativa ou, simplesmente, LIA1.

Ditas  contribuições  partiram  da  consolidação  da  experiência  e  do  trabalho

desempenhado como servidor concursado do Tribunal de Justiça de Rondônia (ao atuar em

Vara Cível), do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (ao prestar serviços em Gabinete

de Desembargador do Tribunal) e do Ministério Público Federal (ao trabalhar em Gabinetes

de  Procuradores  da  República)  e,  mais  ainda,  depois  de  ser  aprovado,  também mediante

concurso público, aos cargos de Procurador do Estado e de Procurador da República.

Em todas essas ocasiões sempre houve o contato com questões de natureza cível

e,  em  grande  medida,  com  a  temática  relacionada  à  prática  de  atos  de  improbidade

administrativa e ao seu respectivo sancionamento.

Fruto disso adveio o seguinte questionamento fundamental, alinhado aos estudos

empreendidos  na  área de concentração “Constitucionalização do Direito”  e  na  linha de

pesquisa “Direito Público Contemporâneo”, do citado Programa de Pós-Graduação: por qual

razão acontecem decisões judiciais e, de resto, interpretações tão díspares – particularmente

no que tange à fixação das sanções - sobre temas e situações de fato semelhantes (para não

dizermos idênticas), envolvendo o cometimento de atos ímprobos?

Tenta-se aqui, portanto, oferecer resposta científica a tal indagação, pela indicação

das  duas  propostas  antes  elencadas:  a  apresentação  de um método para  a  delimitação  da

efetiva existência de um ato de improbidade administrativa e, em seguida, a apresentação de

outro método para o estabelecimento racional das penalidades contidas na Lei da Improbidade

Administrativa.

De  fato,  a  aplicação  das  sanções  em  comento,  desprovida  de  maior  rigor

científico, certamente importa em contrariedade aos ditames da Constituição de 1988, a qual

abraça o Estado Democrático de Direito e, por isso mesmo, impõe racionalidade nas decisões

judiciais  e  interpretações  relacionadas  ao  sistema  normativo  brasileiro,  aí  inseridas,

necessariamente, as que dizem respeito à LIA.

1 Utilizar-se-ão, de forma indistinta, as três denominações.
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A pesquisa  empreendida  não  demandou  o  uso  ou  criação  de  instrumentos  de

medida. A coleta de dados e informações foi realizada, assim, mediante a análise e a revisão,

criteriosa e crítica, da bibliografia disponível sobre o assunto, tanto no âmbito da doutrina,

quanto no da jurisprudência (particularmente, a emanada do Supremo Tribunal Federal e do

Superior Tribunal de Justiça).

O plano de trabalho abrangeu, em síntese, o estudo minucioso referente aos três

capítulos logo em seguida desenvolvidos, tendo sido empregados 1 (um) ano para a pesquisa

bibliográfica, 6 (seis) meses para a elaboração da dissertação e outros 3 (três) meses para a

revisão e formatação do texto delineado, tudo para desenvolvimento dos métodos e critérios

antes afirmados.

Resultou, disso tudo, a busca de ser operada análise aprofundada a respeito da Lei

nº 8.429/1992 e, antes, do referencial teórico que permeia o estudo do Direito contemporâneo.

Tornou-se premente, para tanto, a apresentação e o estudo de algumas premissas e

bases teóricas, a seguir indicadas.

Assim é que, no primeiro capítulo, indicar-se-á  um ambiente  jurídico-normativo

inserido no pós-positivismo, no seio do qual a Moral passa a ter renovada importância e

aplicação em relação ao Direito, a redundar no reconhecimento capital da força normativa da

Constituição.

O pós-positivismo, de fato, pressupõe uma nova reflexão no contato e na interação

entre o Direito e a Moral, a gerar a necessidade de ser estudado, logo no primeiro capítulo, o

pensamento de Jürgen Habermas e, no ponto, incluir o pensador alemão como o marco teórico

filosófico desta dissertação, ao lado de Robert Alexy (em seguida apontado).

Já na seara sociológica, o estudo sobre a Segunda Modernidade - e a consequente

mutação da sociedade e do homem em relação ao seu ambiente natural e, mesmo, em relação

a seus semelhantes -, também serão temas avaliados.

O segundo capítulo,  por  sua  vez,  contextualizará  a Lei nº 8.429/1992 e  fará,

inicialmente, um resgate cronológico  –  no  século  XX,  precipuamente  - sobre os atos

normativos que buscaram combater a prática de atos ímprobos para, em seguida, ser analisada

a estrutura própria da LIA e, particularmente, as espécies dos atos de improbidade

administrativa previstos no citado diploma normativo.

Perpassando tal intenção, e para  o fim  de robustecer e concretizar a pretendida

racionalização, será apresentada  a Regra da Proporcionalidade, tal como mencionada pelo

Tribunal Constitucional Federal alemão, desde o célebre Caso Lüth.
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Visitar-se-á, neste  sentido, o pensamento de Robert Alexy sobre a Regra da

Proporcionalidade2, a qual também será de capital importância  teórica aos propósitos deste

estudo,  uma  vez  que  será  indicado  que  a  aplicação  das  penalidades  previstas  na  Lei  nº

8.429/1992  representa,  em  verdade,  uma  colisão  entre  o  Princípio  da  Probidade

Administrativa e o Princípio do Devido Processo Legal Material.

Neste sentido, a análise científica do uso da citada Regra será elaborada a

propósito das decisões oriundas do Supremo Tribunal Federal brasileiro, e de sua especial

repercussão, ao serem aplicadas as penalidades decorrentes de atos ímprobos.

Confrontar-se-ão, portanto, os arestos da mais alta Corte Judiciária nacional com o

uso escorreito e efetivo da Proporcionalidade.

Busca-se, com isso, propiciar o entendimento necessário para,  no  terceiro

capítulo, ingressar-se no estudo, detido e pormenorizado, da aplicação racional das

penalidades contidas no art. 12, da citada Lei, precedida do emprego de um procedimento

tendente  a  assegurar  que  o  ato  ímprobo,  de  fato,  ocorreu  (com  base  em  julgamento

paradigmático oriundo do Superior Tribunal de Justiça).

Serão analisados e avaliados, assim, os critérios sancionatórios delineados já a

partir da Lei nº 8.429/1992 sendo que, preliminarmente, procurar-e-á o lançamento de luzes

sobre dita temática para, em um segundo momento, serem apresentados e propostos outros e

novos paradigmas de modo a viabilizar a aplicação racional das penalidades em questão.

Espera-se confirmar e tornar evidente que a questão da aplicação racional das

penalidades relacionadas à LIA não prescinde da análise prévia dos contextos filosófico,

sociológico e jurídico-dogmático, em relação aos quais está inserido o tema.

Pretende-se, enfim, contribuir para a especialização do estudo relativo ao emprego

de um procedimento que tenda a propiciar,  em seguida,  a  aplicação racional das sanções

previstas na Lei nº 8.429/1992 para que, enfim, chegue-se a uma sanção justa, de um lado, e

respeite-se o direito difuso a uma Administração Pública proba, de outro lado.

2 Doravante chamada, unicamente, de Proporcionalidade, para efeitos didáticos e tendo em conta que é expressão
usada pelo próprio Alexy  em obras  mais recentes, a exemplo da  encontrada em
<http://www.bepress.com/lehr/vol4/iss1/art2, com tradução disponível para download em
<http://works.bepress.com/cgi/sw_config.cgi?context=silvio_amorim_junior/1>. O  termo  será usado no
diminutivo quando não contiver o significado científico exprimido pelo citado autor alemão.
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CAPÍTULO 1

A RENOVADA VISÃO AXIOLÓGICA DO DIREITO NA PÓS-MODERNIDADE

O Direito não admite interpretação neutra3.

A imparcialidade e a honestidade de pensamento de seus operadores e

hermeneutas não podem ser confundidas com a total ausência de valorações de cunho pessoal

ao se expressarem4,  uma  vez  que  todo  indivíduo  traz,  consigo,  diferentes  modos  e

experiências de vida a moldar seu caráter, sua forma de manifestação e sua particular visão de

mundo5.

Tal assertiva ganha maior  relevo quando, no horizonte de entendimento, surgem

as inarredáveis e, em grande medida, naturais colisões que ocorrem, rotineiramente, no plano

fático, muitas nem mesmo desejadas por aqueles que se colocam em lados opostos mas, sim,

decorrentes da própria constatação de que os anseios humanos são, invariavelmente, maiores

do que suportam o meio ambiente circundante e,  de resto,  as (cada vez mais complexas)

relações interpessoais6.

Doravante, serão colhidas impressões e consatatações, a propósito dessa temática.

1.1 Considerações Iniciais

O Direito, efetivamente,  concluiu  que  decorre  do  natural  desenvolvimento

humano o conflito, daí que precisou estabelecer, em um primeiro momento, mecanismos para

a solução da citada contraposição de interesses  e, na mesma ordem em que percebeu que  o

3 Grau (2002, p. 45) aponta que a “neutralidade política do intérprete só existe nos livros. Na práxis do direito ela
se dissolve, sempre. Lembre-se que todas as decisões jurídicas, porque jurídicas, são políticas”.
4 A axiologia decisional, por outro lado, não pode se assemelhar à defesa cega e inconsequente de uma dada linha
ideológica, no mais das vezes, garantidora de um status quo e refratária a mudanças de paradigmas. Crítica sobre
a confusão entre axiologia e ideologia é realizada por Leal (2002, p. 55), ao sustentar que os “programas legais e
campos valorativos são conduzidos por decididores responsáveis que, identificando ideologia e axiologia,
escolherão os melhores valores para fundamentar suas decisões”, para concluir, em seguida, que tal
hermenêutica “já é imprestável ao exercício do direito democrático”.
5 Veja-se, sobre o tema, Schmidt (2012), Bleicher (2002) e Ghiraldelli Jr. (2011).
6 Silva,  O.  (2000,  p.  32-33)  leciona, precisamente, neste sentido,  ao sustentar  que a  natureza humana  “faz
emergir, invariavelmente, interesses contrapostos sempre que um grupo de pessoas passa a manter qualquer tipo
de relação”, bem como que tal acontece porque “a ambição (ou a necessidade) do homem é ilimitada, enquanto
os bens (corpóreos ou incorpóreos) passíveis de serem objeto dessa ambição são limitados; a disputa, por
conseguinte, é inevitável. [...]”.
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processo decisório envolve, por vezes, questões valorativas e principiológicas divergentes e

colidentes, também buscou colocar a ordem normativa na condição de resolver tal particular

forma de colidência.

Por outro lado, o tema ora analisado demanda profundidade ainda maior porque se

tem em conta que o curso do  século XX proporcionou a reinclusão da Moral ao Direito de

modo inteiramente novo, afastando o estudo da matéria das formas jusnaturalistas e

positivistas.

É em tal linha de pensamento que trilha  Jürgen Habermas, daí que a digressão

relacionada à reinserção da Moral no Direito, em um ambiente pós-positivista7, possui  o

filósofo alemão como necessário marco teórico dos estudos doravantes empreendidos.

Deve-se assertar, mais ainda, que contribuiu para tal ordem de ideias, no âmbito

político-sociológico, a deflagração de dois conflitos bélicos de escala mundial, ambos no

século XX, e o correspondente conhecimento das atrocidades neles praticadas, a resultar na

evidente premência  de serem encontradas renovadas fórmulas na esfera do relacionamento

interpessoal  no que tange,  especificamente,  ao reconhecimento do respeito à  dignidade

humana, aí incluída e inserida a manifestação do Direito no meio social.

O próximo passo, necessário e natural, foi buscar a racionalidade e parametrização

do uso da Moral no meio jurídico.

Diversas teorias jurídicas vieram a lume a partir de então devendo ser apontado,

por isso, que será delineada análise crítica, na vertente argumentativa, sobre aspectos daquela

alinhavada por Robert Alexy, no seio da qual a Proporcionalidade (e a técnica da ponderação

que a ela corresponde) possui importância capital.

Robert  Alexy,  a  propósito,  será o  outro  marco  teórico central  que permeará o

desenvolvimento e indicará as conclusões que advirão ao longo deste trabalho científico.

Dita centralidade, é preciso afirmar, também decorre do fato segundo o qual o

mundo contemporâneo pressupõe a existência de uma configuração social de natureza plural e

multifacetada (a  gerar  o  que  se resolveu denominar de Segunda Modernidade8), cujas

contradições redundam no modo de ser exercido o próprio Direito.

Com efeito, as sociedades contemporâneas acham-se cada vez menos monolíticas

e cada vez mais abertas ao diálogo e aos debates – democraticamente realizados -, os quais

passam a ocorrer sobre as mais variadas questões de natureza política, sociológica e, mesmo,

existencial.

7 O conceito de pós-positivismo será delineado por ocasião do desenvolvimento deste estudo científico.
8 O sentido da Segunda Modernidade, de igual maneira,  será analisado em capítulos posteriores da presente
dissertação.
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O Direito, então, encontrou-se com o propósito de enfrentar tais temas, com uma

distinção fundamental em relação ao modelo adotado durante o século XIX e em boa parte do

século XX, de simples subsunção do fato à norma9: anteviu,  efetivamente, a urgente

necessidade de ponderar os valores e princípios em discussão.

Grau (2002, p. 42), neste sentido, leciona que a “tensão entre princípios é própria

ao sistema jurídico, sempre, desde sempre tendo sido assim”, e prossegue ao sustentar que o

“que torna complexa a compreensão dessa circunstância é o fato de o pensamento tradicional

ensinar que o direito é dotado de uma universalidade plena (ele é abstrato e geral), na qual não

cabem exceções”.

Na mesma toada, ao aprofundar a sua linha de raciocínio, o mesmo autor critica, a

um só tempo, o aludido entendimento tradicionalista e sustenta que é, exatamente, o inverso

que acontece, na medida em que a “inserção do direito no mundo da vida, mediante a sua

interpretação/aplicação, opera-se em plano que não se pode particularizar senão mediante a

exceção, caso a caso”(2002, p. 42).

Ressalta-se  - e  é  preciso  ganhar  destaque  tal  particularidade  -,  no  ponto,  a

proeminência das Cortes e Tribunais Constitucionais para dizerem a palavra derradeira sobre

o sopesamento que deve, necessariamente, ocorrer por ocasião das colisões entre princípios as

quais são, por  seu  turno, confrontos entre distintos valores e visões emanadas  de uma

sociedade insofismavelmente heterogênea.

Assim, às normas jurídicas e, precipuamente, às normas constitucionais, foi

atribuída uma particular característica, de modo a ser garantido o direito a se ter voz e vez, em

tal sociedade plúrima: a força normativa.

Fundado o  presente  esforço  científico  em tal configuração teórica  é que será

estudado o seminal Caso Lüth, julgado pelo Tribunal Constitucional Federal alemão e

mediante o qual restou consagrada a necessidade do Direito ser visto e analisado pela lente da

imperatividade das normas constitucionais e, especialmente, dos vetores principiológicos

consagrados na Lei Fundamental de Bonn10.

Os desdobramentos específicos que resultaram, em tal contexto, para o Direito

brasileiro - cuja sociedade vem de se inserir, em proporção galopante, no já aludido novo

modo de vivência mundial, globalizado e plural e, por isso mesmo, tensionado e contraditório

-, também se fazem notar e constituem a vertente que serve como pano de fundo para as

propostas elencadas no derradeiro capítulo.

9 Peixinho (2003, p. 17-19 e 71-75) disserta sobre a superação do método subsuntivo de interpretação e aplicação
do Direito.
10 Trata-se da Constituição Alemã, promulgada em 23/05/1949.
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Efetivamente, a racionalidade na fundamentação dos julgamentos envolvendo a

aplicação de sanções decorrentes de atos de improbidade administrativa torna-se a

consequência lógica do que ora é apresentado, uma vez que  os sistemas jurídicos passam a

depender, para sua própria sobrevivência e legitimidade, do estabelecimento de critérios e

padrões de julgamento, cientificamente estabelecidos.

Diante deste quadro, o presente capítulo realizará análise preliminar a respeito da

evolução do papel da Constituição na contemporaneidade, tanto sob o ponto de vista jurídico

quanto filosófico, uma vez que o seu estudo científico e sistematizado, ocorrido

precipuamente a partir do século XIX11, gerou diversos níveis de entendimento sobre como

suas normas deveriam ser, de fato, consideradas.

É que a Constituição foi originalmente vista de modo tímido e tacanho e era

considerada, apenas, a estrutura geral de um Estado, sem que as normas que estabeleciam

direitos, nela contidas, tivessem efetividade e cunho obrigatório de cumprimento.

Era, por outro lado, nos Códigos que a ideia de imperatividade do Direito

grassava pelo que, em um primeiro estágio, tornou-se fundamental reconhecer, como já

salientado, a força normativa da Constituição e, por conseguinte, seu papel central no

ordenamento jurídico.

Em um segundo plano, afastou-se a ideia de que a Constituição era, unicamente,

um texto representativo da Ciência Jurídica, eis que nela se anteviu a possibilidade de refletir

todo tipo de conhecimento humano, assim como a condição de ser interpretada por qualquer

integrante do corpo social.

Em um terceiro e último aspecto, renovou-se (sob condição diversa da

apresentada, particularmente, pelo jusnaturalismo12) um sentido axiológico no seio das normas

jurídicas e, notadamente, das normas constitucionais.

11 A Independência dos Estados Unidos da América e a Revolução Francesa, ambas no último quartel do século
XVIII, sedimentaram a necessidade da Constituição ser corporificada em um texto escrito, daí a geração do
interesse em explicar e interpretar, a partir de então, de forma metodológica e científica mais aprofundada, o que
a Constituição representa para o Estado e para a Sociedade, assim como o conteúdo  e  o  alcance  de suas
respectivas normas.
12 Leal (2002, p.  59-60) realiza síntese sobre a natureza do jusnaturalismo e de como se deu a tentativa de
caminhar para uma racionalidade conceitual, ao dissertar o seguinte:
[…] Dos sofistas, estóicos, patrísticos, escolásticos até os racionalistas iluministas dos séculos XVII e XVIII, o
método jusnaturalista, como corrente filosófica substancializada, quer vestir-se com roupagens científicas, dado
o seu pressuposto apodíctico de que a lei natural da justiça é imutável e eterna e, por conseguinte, imanente às
coisas  e  à  natureza  humana.  As  normas  a  serem  racionalmente  editadas  pelos  legisladores  deveriam
axiomaticamente  refletir  esses  primeiros  princípios  hipostatizados,  criando  assim  uma  relação  de  verdade

indissociável entre a lei e os conteúdos de uma consciência cósmica natural e o direito legislado, tornando-se
este ilegítimo nas vezes que contrariassem essa ordem legal espontânea e natural. […].
O tema relacionado ao jusnaturalismo também é delineado por Bonavides (2011, p. 39-44).
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Afastou-se, por igual razão, o entendimento positivista de que o Direito deveria,

em sua interpretação e aplicação, estar peremptoriamente dissociado da Moral.

Tais questões são ora aventadas e, especialmente, o emprego da Proporcionalidade

no âmbito da apreciação, pelo Supremo Tribunal Federal brasileiro, das penalidades

relacionadas aos atos de improbidade administrativa, previstas na Lei nº 8.429/1992.

Propõe-se, além disso e fundamentalmente, a realização de padronização tendente

a apurar e apontar a prática de um ato ímprobo para que, no passo seguinte, de posse dos

parâmetros estabelecidos pela Lei da Improbidade Administrativa, a eles sejam agregados

outros critérios de modo que os intérpretes,  operadores  jurídicos e, particularmente, os

magistrados apliquem as penalidades apontadas  na Lei da Improbidade Administrativa  da

forma mais racional e científica possível.

Ditas  propostas, portanto, alinham-se à ideia segundo a qual, em cada caso

concreto, a sanção a ser aplicada - de forma racional e previsível - em razão do cometimento

de atos de improbidade administrativa deve  refletir, efetivamente, as particularidades da

hipótese sob julgamento para que, então, a decisão judicial aproxime-se do vetor da justiça

que deve imperar nos comandos jurisdicionais.

A temática que se vem de aludir será, efetivamente, abordada doravante.

1.2 Direito e Moral

O positivismo jurídico encontrou seu apogeu e enfrentou sua derrocada teórica no

curso do século XX13.

É  que  a ideia  de um Direito desprovido de nuanças ideológicas e voltado,

unicamente, para sua própria normatividade científica, foi insofismavelmente  ultrapassada

diante da constatação de que o homem não prescinde de escolhas valorativas e de que a vida

não pode ser representada por uma interpretação e aplicação jurídica (pretensamente) robótica

e asséptica14.

13 Tal como o jusnaturalismo tradicional ou clássico, e suas explicações metafísicas, foi gradativamente superado
pelo jusnaturalismo racional no curso dos séculos XVII e XVIII e este, por sua vez, teve o seu progressivo
declínio teórico durante o século XIX e no início do século XX, com o advento do positivismo. Veja-se,  a
propósito, Azevedo (2000, p. 98-109). Já no que diz respeito, especificamente, à derrocada dogmática do Direito
Natural, veja-se: Barroso (A NOVA..., 2003, p. 18-23); Bobbio (1992, p. 16-17); De Cicco (2012, p. 212-216). O
escopo primacial deste trabalho científico não admite maior digressão sobre a matéria.
14 Kelsen (2009, p. 85) tornou-se o paladino do positivismo jurídico e o pensamento do austríaco é delineado,
com precisão, na seguinte passagem:
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É  certo  que  assim ocorre, de igual maneira,  no âmbito da aplicação das

penalidades estabelecidas na Lei da Improbidade Administrativa, conforme será melhor

delineado em seguida.

Com efeito, a reinserção da Moral no medium jurídico tornou-se o caminho

mediante o qual novas considerações procuraram afastar a concepção de que a legitimidade

do Direito confundia-se com a sua estrita legalidade positiva, em um reducionismo simplista e

não condizente com a realidade humana.

Tal renovado  caminhar axiológico do Direito mostrou-se irreversível e, por isso

mesmo, Habermas  (2008,  p.  58-59) assevera que, em um primeiro momento, tentou-se

antever, apenas, em que proporção Direito e Moral possuíam algum contato, com o  inicial

pensamento daquele ter uma ascendência sobre esta, no plano estritamente normativo.

No entanto, prossegue o filósofo tedesco apontando que, mais do que

complementação, há entre ambos um entrelaçamento simultâneo, de modo tal que a Moral

não mais se apresenta na forma de uma proposição supranormativa, mas está introduzida, isto

sim, no próprio Direito sem, contudo, por ele ficar absorvida15.

De fato, o referido autor alemão disserta que o Direito adquire uma relação com a

Moral a qual, no entanto, “não deve levar-nos a subordinar o direito à moral, no sentido de

uma hierarquia de normas”, uma vez que tal orientação “faz parte do mundo pré-moderno do

direito”,  daí  que  conclui  no  sentido  de  que  ambos  “encontram-se  numa  relação  de

complementação recíproca” (2012a, p. 141), isto é, verdadeiro entrelaçamento.

Conclui Habermas, então, na  mesma  assentada,  que a Moral serve como

fundamento para aplicação das normas jurídicas, com a particularidade de que, nos discursos

jurídicos, o tratamento argumentativo das questões morais é controlado pela própria

institucionalização normativa, isto é, a argumentação moral é limitada pelo direito vigente,

considerando-se a participação, os distintos papéis dos sujeitos do discurso e os prazos para

que a questão seja decidida.

Apresenta-se, no ponto, a característica de a ligação entre Direito e Moral

acontecer na forma própria e particular do sistema jurídico-normativo  a indicar, portanto (e

[...] O objetivo da Teoria Pura do Direito é livrar, desligar totalmente o conceito de norma jurídica do conceito de
norma moral da qual se origina, e assegurar a legalidade do direito também perante a lei moral. [...] A norma
jurídica converte-se em proposição jurídica, que apresenta a forma básica da lei. [...].
15 No mesmo norte, Leal (2002, p. 154)  sustenta que a partir do momento em que “Habermas acolheu que a
moral não guarda relação de complementariedade imediata com o direito, mas de co-originariedade, tornou-se
possível teorizar”, por via de consequência, “uma normatividade jurídica que, desgarrando-se da tradição e da
autoridade, já num estágio de pós-secularidade, institucionaliza-se pelo medium linguístico da testificação
continuada” que é expressada, finalmente, na “processualidade legitimadora da produção de um direito que se
qualifica democrático por sua gênese discursiva”.
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assim será realçado, sempre que possível e pertinente), a cientificidade e a racionalidade que

devem permear a citada união.

O texto do filósofo alemão afigura-se, então, esclarecedor por duas razões

fundamentais.

A primeira delas diz respeito à rejeição das conclusões do positivismo jurídico no

sentido de que o Direito não deve guardar conotação com a Moral para, ao contrário, apontar

que ambos devem ser analisados em caráter de complementariedade e entrelaçamento, ainda

que representem esferas distintas do conhecimento humano.

Já  a  segunda afasta a caracterização metafísica da Moral, própria do

jusnaturalismo clássico, para reconhecer que deve haver uma justificação racional daquela no

Direito e, por outro lado, no que tange ao jusnaturalismo racional, aparta-se da concepção

segundo a qual a Moral e o Direito devem ser analisados de modo que a primeira deveria

servir, apenas, para o foro interno ou íntimo e o segundo, unicamente, para as ações humanas

exteriorizadas.

Foram, precisamente, tais constatações que, de maneira  concomitante, deram

causa à superação do pensamento positivista e tornaram insofismável o equívoco

jusnaturalista.

Alexy (2009,  p.  83-84), em larga medida valendo-se das lições de Habermas,

também critica o pensamento positivista e busca reforçar esta nova visão atribuída ao Direito

(aludindo, inclusive, à natureza principiológica das normas), ao apontar o seguinte:

[...] todo direito positivo tem uma estrutura aberta (open texture). Existem
várias razões para tanto. Especialmente importantes são o caráter vago da
linguagem do direito, a possibilidade de contradições entre as normas, a falta
de uma norma na qual a decisão possa ser apoiada e a possibilidade de
decidir até mesmo contra o enunciado de uma norma em casos especiais.
Nesse sentido, pode-se falar num “âmbito de abertura”  do direito positivo,
que pode ser mais ou menos amplo, mas que existe em todos os sistemas
jurídicos. [...]
A partir do ponto de vista da teoria positivista, essa conclusão só pode ser
interpretada de uma maneira. Por definição, no campo da abertura do direito
positivo não se pode decidir com base no direito positivo, pois, se isso fosse
possível, não se estaria no campo de abertura. Como somente o direito
positivo é direito, o juiz deve decidir no campo de abertura, ou seja, em
todos os casos duvidosos, com a ajuda de critérios não jurídicos ou
extrajurídicos. Nesse sentido, ele está autorizado pelo direito positivo a criar
um direito novo, fundamentalmente da mesma forma que um legislador, com
base em critérios extrajurídicos. [...]
Em contraposição a isso, o argumento dos princípios diz que o juiz também
está legalmente vinculado no âmbito da abertura do direito positivo, ou seja,
do direito estabelecido e eficaz, e isso de uma maneira que cria uma
vinculação necessária entre direito e moral. [...]
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É a partir destas concepções que acontece uma verdadeira  guinada científica e

metodológica – a qual se afigura de importância central - no Direito: ao tempo em que, de um

lado, o positivismo jurídico enfrentou sua superação teórica e, de outra parte, o pensamento

humano rejeitou um retorno à metafísica jusnaturalista, foi  preciso encontrar uma nova via

para o estudo e aplicação do Direito.

Foi o que,  de fato, aconteceu e, precipuamente a partir da segunda metade do

século XX, diversos jusfilósofos (dentre os quais o próprio Alexy16) procuraram estabelecer

uma renovada (racional) linha de contato entre Moral e Direito.

Exemplificativamente, e apenas para que sejam citadas algumas dessas Escolas e

seus respectivos defensores, vieram a lume a Hermenêutica Analítico-Descritiva (Alf Ross), a

Lógica do Razoável (Recaséns Siches), a Hermenêutica Jurídica Estrutural (Miguel Reale), a

Hermenêutica Jurídica Gadameriana (Karl Larenz) e a Interpretação Jurídica Construtiva

(Ronald Dworkin)17.

Tais linhas de pensamento teórico, em regra, buscaram apresentar o Direito como

criação humana fundamentada em valores e com a finalidade de concertar o meio social, daí

provindo a conclusão de que a lei (pura e positiva) é uma virtualidade normativa e que,

somente quando aplicada, adquire vida18.

Em outras palavras, a lei, ou o direito positivo, não podem ser  considerados

bastantes em si, porquanto dependem do contexto no qual são aplicados e, fundamentalmente,

dos valores e da carga ideológica de seus respectivos aplicadores.

Partem, mais ainda, as aludidas vertentes teóricas, da constatação segundo a qual

o próprio  sistema normativo guarda, consigo, uma nuança axiológica pressuposta e

imperturbável.

Convencionou-se chamar esta nova linha de pensamento de “pós-positivismo”,

sobre o que ainda se terá a ocasião de discorrer com maior vagar, bastando que seja dito -

seguindo a lição de Barroso (2011, p. 264) - que é a designação aplicada a um ideário difuso,

no qual se incluem “[...] algumas ideias de justiça além da lei e de igualdade material mínima,

16 Importante estudo a respeito do pensamento de Alexy, quanto ao contato entre o Direito e a Moral, é realizado
por Saavedra (2006, p. 95-118).
17 É intuitivo afirmar que a finalidade primordial da presente dissertação impede maiores digressões a respeito de
tais movimentos jusfilosóficos. É importante asseverar, unicamente, que todos buscaram reformatar o estudo do
Direito, no desenrolar do século XX.
18 Teixeira  (2012) realiza importante estudo a respeito de tais escolas hermenêuticas e chega, inclusive, a
idênticas conclusões. Bleicher (2002), por seu turno, disserta sobre a hermenêutica geral e apresenta elucidativa
obra relacionada aos filósofos (dentre os quais, Habermas) que serviram de base e/ou inspiração às mencionadas
escolas interpretativas jurídicas.
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advindas da teoria crítica, ao lado da teoria dos direitos fundamentais e da redefinição das

relações entre valores, princípios e regras, aspectos da chamada nova hermenêutica. [...]”19.

A reaproximação entre Direito e Moral, neste contexto, demanda que assim

aconteça com base em métodos e critérios racionais, de modo tal que seja evitado um

perigoso e inaceitável subjetivismo axiológico que traz, consigo, a semente da corrosão do

próprio sistema jurídico20.

É que, eventualmente admitida a ideia segundo a qual basta a premissa de um

Direito reconectado com a Moral para que, a partir de então, qualquer interpretação jurídica

possa estar automaticamente legitimada, grassaria uma incontrolável “adivinhação” jurídica,

onde cada intérprete “reinventaria” o Direito segundo sua própria visão de mundo, desprovida

de mínima base racional21.

O fato é que o trabalho hermenêutico deve ser gerado em decorrência de uma

sólida e objetiva argumentação jurídica, em prol da racionalidade do Direito e do uso da

Moral à vista de uma necessária cientificidade, não podendo ocorrer de forma diferente no

âmbito da aplicação das sanções contidas na LIA.

No mesmo norte, ao aprofundar esta forma de entendimento, e a ela  acrescer a

necessidade de não ser totalmente descartada a construção teórica positivista - a qual deve ser

analisada com os olhos voltados à contemporaneidade  - Teixeira  (2012,  p.  212) expõe e

conclui:

[...] enquanto o positivismo jurídico, ou autores dele próximos, trataram o
raciocínio jurídico como se pudesse ou devesse ser reconduzido,
exclusivamente, aos quadros do raciocínio demonstrativo, e os primeiros
propugnadores de uma visão tópico-retórica do Direito, incluindo-o no plano
do raciocínio prático, esqueciam ou negavam algo que é comum a todo o
raciocínio dedutivo, a mais recente teorização da argumentação jurídica
coloca-se como que numa via média que, sem negar o carácter meramente
provável ou verossímil do raciocínio jurídico, sustenta que, nalguns casos, o

19 É comum, ainda, o uso do termo “neoconstitucionalismo” o qual, de acordo com Sarmento (2009, p. 113-114),
possui as seguintes características:
[...] (a) reconhecimento da força normativa dos princípios jurídicos e valorização da sua importância no processo
de aplicação do Direito; (b) rejeição ao formalismo e recurso mais freqüente a métodos ou “estilos” mais abertos
ao raciocínio jurídico: ponderação, tópica, teorias da argumentação etc.; (c) constitucionalização do Direito, com
a irradiação das normas e valores constitucionais, sobretudo os relacionados aos direitos fundamentais, para
todos os ramos do ordenamento; (d) reaproximação entre o Direito e a Moral, com a penetração cada vez maior
da Filosofia nos debates jurídicos; e (e) judicialização da política e das relações sociais, com um significativo
deslocamento do poder da esfera do Legislativo e do Executivo para o Poder Judiciário. [...].
20 Não se quer dizer, com isso, que inexiste uma faceta subjetiva na interpretação realizada pelo hermeneuta e
pelo operador do Direito. Com efeito, como já asseverado, não existe neutralidade na interpretação jurídica.
21 Não se está a combater, por outro lado, que a interpretação jurídica ocorra segundo o particular horizonte de
mundo do intérprete, porquanto o hermeneuta também diz sobre si mesmo ao interpretar. O que se contradita e
objeta, isto sim, é que a interpretação tenha lugar sem qualquer racionalidade nem leve em linha de conta o
referencial teórico já produzido sobre o tema analisado.



22

carácter problemático das premissas pode não existir, bem como que certos
argumentos puramente lógicos, como os argumentos a contrario ou por
maioria de razão, desempenham relevante papel na argumentação jurídica.
[...]

É preciso, portanto, na sequência de ser reconhecida a reinserção da Moral no

Direito, racionalizar dito movimento, em prol da cientificidade do próprio Direito e da

necessidade de ser afastada a geração de um sistema normativo próprio  e  único  a cada

hermeneuta ou operador jurídico.

A próxima seção deste capítulo tratará a respeito da temática apontada, de modo a

proporcionar melhor entendimento em relação aos  dois temas fundamentais  que  serão

apresentados no último capítulo, quais sejam, o estabelecimento de uma rotina para detecção

da existência de um ato ímprobo para que, em seguida, sejam estabelecidos critérios racionais

para a fixação das sanções contidas na Lei nº 8.429/1992.

1.3 Moral e Valores: Uma Necessária Racionalização

Vem-se de apontar e argumentar que esta nova  inclusão da Moral no âmbito do

Direito, sem com ele se confundir mas sendo, isto sim, com ele entrelaçada e pressuposta para

a legitimidade de todo o sistema jurídico-normativo, não ocorre desprovida de uma necessária

racionalização.

Neste sentido, é preciso apontar, preliminarmente, que o Direito é, por natureza,

lacunoso e dependente de complementação.

De fato, encontra-se superada a concepção segundo a qual, quando o texto é claro,

não se faz necessária qualquer interpretação (in claris cessat interpretatio), na medida em que

é própria do homem, no meio jurídico ou não, a atividade hermenêutica.

As lacunas e, mais ainda, as incoerências do Direito devem ser supridas e

ultrapassadas pela via da racionalidade e do estabelecimento de critérios pelos quais os

operadores jurídicos possam encontrar previsibilidade e segurança.

É premente  reforçar,  nesta  assentada,  que  se  fosse  admitida uma particular

valoração por cada operador do Direito e, precipuamente, pelos órgãos judiciais, a esfera
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jurídica perderia duas de suas fundamentais bases de sustentação social, quais sejam, as já

aludidas segurança e previsibilidade22.

Torna-se, por isso mesmo, necessário  racionalizar os valores morais para que,

travestidos no Direito pela forma deontológica dos princípios23, não ocorra o indesejável

depauperamento normativo de todo o sistema.

É preciso salientar, neste sentido, que os valores (e os princípios deles

decorrentes) possuem uma característica de metalinguagem, conferindo significado e

completude ao sistema jurídico-normativo e, por via de consequência, proporcionando a este

último um grau crescente de concretude.

Dissertando, a propósito, sobre a natureza de metalinguagem que possuem os

princípios, Araujo (2005, p. 23-24)  aponta, no plano da semiótica, que realmente “possuem

uma operacionalidade metalinguística, na medida em que orientam a criação e a aplicação de

normas jurídicas de menor hierarquia”24.

Reforça-se, por  outro  lado, que não se poderia chegar ao limite extremo de

concluir que, em decorrência da reinserção de uma renovada visão axiológica do Direito e,

mais ainda, diante do caráter metalinguístico dos princípios no ordenamento normativo, daí

derivaria que toda e qualquer interpretação jurídica fosse, automaticamente, possível ou,

mesmo, razoável.

Dita conclusão, por certo, tem inteira aplicação no que diz respeito à aplicação das

penalidades expressadas na Lei nº 8.429/1992.

A necessidade de uma racionalização dos valores reconhecidos no Direito, assim,

gera como inevitável reflexo o estabelecimento de critérios e métodos, de maneira a

minimizar interpretações que representem, unicamente, o subjetivismo cego de seus

respectivos autores ou, ainda, a defesa inconsequente de uma teoria ou linha ideológica,

voltada ao puro e simples convencimento dos interlocutores e sem qualquer preocupação com

a exposição de argumentos sólidos e normativamente corretos.

22 Sobreleva-se, no ponto, a assertiva segundo a qual  o Direito também precisa admitir e prever  sua constante
mutação, para ter a condição de representar, legitimamente, as sociedades nas quais opera, e esta dissertação não
está a contradizer dita constatação. Aponta-se, por outro lado, a necessidade de equilibrar a necessária inovação
normativa com um grau científico e racional que possa afastar os casuísmos e impedir mudanças meramente
circunstanciais, episódicas e desconectadas com a história e com a evolução dos respectivos ambientes sociais.
23 Alexy (2011, p. 145) distinguiu os conceitos de princípios e valores:
[...] há uma diferença importantíssima entre valor e princípio [...] conceitos deontológicos são os conceitos de
dever, proibição, permissão e de direito a algo. Comum a esses conceitos [...] é o fato de que podem ser
reduzidos a um conceito deôntico básico, que é o conceito de dever ou de dever-ser. Já os conceitos axiológicos

são caracterizados pelo fato de que seu conceito básico não é o de dever ou de dever-ser, mas o conceito de bom.
A diversidade de conceitos axiológicos decorre da diversidade de critérios por meio dos quais algo pode ser
qualificado como bom. [...].
24 A autora, de fato, realiza importante análise a respeito dos valores e de sua centralidade para o estudo da
Semiótica, da Teoria do Direito e da Filosofia do Direito.
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Alexy desenvolveu, neste sentido, em larga medida influenciado pelo pensamento

filosófico de Habermas, uma teoria da argumentação  jurídica25 que buscou racionalizar a

renovada consideração da Moral no Direito para que, a partir dela, pudesse ser haurida a ideia

de pretensão de correção normativa26.

Em outras palavras, não basta que haja a  mera  pressuposição  ou  inclusão

valorativa ao texto jurídico para, automaticamente, o operador do Direito passar a entender o

seu correspondente significado, sem qualquer base metodológica.

É preciso, mais do que isso, dar um passo adiante, de modo a ser  exigida a

presença de uma fundamentação racional, calcada em critérios predeterminados e previsíveis

pelo meio social.

No  que  diz  respeito  aos  estudos  ora  perpetrados,  é  necessário  depreender  a

eventual  presença  de  tal  racionalidade,  particularmente, nos julgamentos emanados do

Supremo Tribunal Federal brasileiro, que tiveram a ocasião de analisar a prática de atos de

improbidade administrativa para, em seguida, fixar as respectivas penalidades27.

Apresentou Alexy (2004, p. 212), de igual modo, a concepção segundo a qual a

pretensão de correção no discurso jurídico é diversa da apresentada no discurso prático geral,

uma vez que não se pretende “[...] que o enunciado jurídico normativo afirmado, proposto ou

ditado como sentença seja só racional, mas também que no contexto de um ordenamento

jurídico vigente possa ser racionalmente fundamentado. [...]”.

Em outra passagem da mesma obra, e reforçando sua linha de argumentação, o

professor de Kiel pontua (2004, p. 311-312):

[...] O problema mais importante da tese do caso especial concerne ao
conteúdo da pretensão de correção. Não se pretende que as afirmações
jurídicas e decisões judiciais sejam mais corretas, mas apenas que são
corretas de acordo com a ordem jurídica vigente; isso ocorre se se podem
fundamentar racionalmente levando em conta a lei, o procedente e a
dogmática. [...]

Eis, portanto, para o que toca de interesse a esta dissertação, a flagrante

necessidade de ocorrer a fundamentação racional do sistema normativo e, principalmente, as

passagens mais complexas e que envolvem um confronto entre valorações morais no contexto

da mesma situação fática.

25 A necessidade  e  a  importância  da  existência  das  teorias  da  argumentação  jurídica  foram,  efetivamente,
defendidas por Habermas (2012a, p. 281).
26 Habermas conceitua, sinteticamente, correção ao asseverar que “significa aceitabilidade racional, apoiada em
argumentos” (2012a, p. 281-282). Esta dissertação segue tal orientação.
27 Este tema específico será desenvolvido, com minudência, no curso da presente dissertação.
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Chama-se a atenção, neste particular  e  necessariamente, aos assim nominados

casos difíceis (hard cases).

É, de fato, nos hard cases que uma argumentação jurídica racionalmente

fundamentada afigura-se ainda mais importante, sendo certo que a decisão relacionada a

valores contrapostos problematizou-se, sobremaneira, em uma sociedade multifacetada e

globalizada (já aludida e em seguida, novamente, estudada).

Decorre, então, que é em tal formato contemporâneo de convívio social onde deve

transparecer, com maior vigor, o consenso racional e ético, baseado no agir comunicativo28 -

democrático e voltado à dignidade humana -, como a fórmula precípua de superação  dos

conflitos.

O discurso racional29 - ético -  e a composição democrática dos conflitos são, a

propósito, as duas forças motrizes, por meio das quais angaria o Direito a legitimidade exigida

em um cenário pós-positivista, inserido que está em um meio social não monolítico e em um

modo de vida completamente novo, a  consagrar uma pluralidade nunca antes vista e

imaginada.

Nesta vereda, e uma vez mais se valendo da lição de Habermas, esclareça-se que

os “[...] juízos morais explicam como os conflitos de conduta podem ser contornados com

base num acordo de motivação racional [...]” (1999, p. 15), em uma circunstância na qual

“[...] as únicas normas que têm o direito a reclamar validade são aquelas que podem obter a

anuência de todos os participantes envolvidos num discurso prático [...]” (1999, p. 16).

A racionalidade jurídica, então, possui como insofismável premissa um discurso

ético, racional, fundado no agir comunicativo e democrático.

É por essa razão, inclusive, que Habermas (2012a, p. 36) disserta que, no uso da

linguagem  “orientada  pelo  entendimento,  ao  qual  o  agir  comunicativo  está  referido,  os

participantes unem-se em torno da pretensa validade de suas  ações  de fala,  ou constatam

dissensos, os quais eles, de comum acordo, levarão em conta no decorrer da ação”, para, logo

em seguida, concluir no sentido de que, em qualquer ação de fala, “são levantadas pretensões

de validade criticáveis, que apontam para o reconhecimento intersubjetivo”.

28 O discurso comunicativo  contrapõe-se ao discurso estratégico, no qual os interlocutores buscam o
convencimento recíproco não em razão do melhor argumento mas, sim, pela persuasão ou por variegadas formas
de sobrepujar a vontade alheia, a exemplo da coação. Veja-se, a propósito, seminal obra de Habermas (2012b).
29 Habermas (2012a, p. 286) elenca as características do discurso racional, ao sustentar que nele são pressupostas
condições  comunicativas,  as  quais  “previnem  uma  quebra  não  motivada  da  argumentação”,  bem  como
“garantem a liberdade de escolha de temas e a inclusão das melhores informações e argumentos, através do
acesso universal à argumentação e da participação simétrica nela, com igualdade de chances” e, mais ainda,
“neutralizam qualquer coerção que possa influir sobre o processo de entendimento a partir de fora ou que decorra
desse mesmo entendimento”, acrescentando que a “única 'coerção' permitida é a obrigação da busca cooperativa
da verdade”.
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Nasce, por via de consequência lógica, a concepção de discurso democraticamente

construído.

Efetivamente, aliado à noção da ética do discurso30, encontra-se o princípio

democrático, pelo qual todos os falantes podem assegurar efetiva participação, bem como

exercer direitos, ainda que suas concepções de mundo e de vida não sejam, aqui e acolá,

acolhidas na inteireza ou, mesmo, que haja divergência completa entre elas.

É,  inclusive,  em  razão  de  semelhantes  premissas  e  fundamentos  que  Morais

(2012, p. 65) afirma o seguinte:

[...] o percurso para a construção de um Estado Democrático de Direito
inclui a necessidade de instauração de um processo democrático que se dilua
no conjunto do Estado e da Sociedade, percebidos, agora, como espaços
coimplicados, em contraposição à postura liberal que os contrapunha como
espaços em permanente contradição.
Nesse sentido, é necessário ocorrer uma interligação efetiva, uma integração,
entre a jurisdição constitucional e a democracia político-social. Ou seja: o
princípio democrático deve se fazer presente nas formas de atuação e de
produção do sistema de justiça. [...]

Norteado,  portanto, pela racionalização do uso dos valores - e dos vetores

deontológicos aos quais se remetem (os princípios) – é  que o hermeneuta,  no âmbito do

Direito e com base em uma fundamentação racional, ética e democrática, deve centrar os

argumentos que apresenta no discurso jurídico31.

O mesmo, por via de consequência, acontece na oportunidade de aplicação das

sanções da Lei da Improbidade Administrativa (precedida da perfeita caracterização de uma

conduta como ímproba), porquanto se encontra inarredavelmente inserida em tal contexto, na

esfera do Direito brasileiro.

O certo, como já tantas vezes asseverado, é que não se pode dissociar, da vida

contemporânea e do espectro do Direito pós-positivista, a necessidade de uma fundamentação

raciona da Moral.

Guerra Filho (2008, p. 237) sintetizou o que ora se vem de apresentar, apontando

que, em razão da natureza complexa da pós-modernidade32, as soluções surgem quando se

colocam as “opiniões conflitantes em comunicação”, à vista de um consenso em torno da

30 Cardoso (2009) realiza denso estudo a respeito da Teoria do Agir Comunicativo, alinhavada por Habermas, e
sua repercussão nos estudos e na teoria da argumentação jurídica de Alexy.
31 Alexy também ofertou preciosa lição em igual seara (2011, p. 572).
32 Harvey (2013) escreveu paradigmático estudo a respeito da pós-modernidade e suas facetas especificamente
econômicas e culturais. O tema será retomado já na seção seguinte do presente capítulo, sob o específico enfoque
de sua repercussão no Direito e na jurisdição constitucional.
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possibilidade de se conseguir um “entendimento mútuo”  e abdicando-se de ideias

preconcebidas.

Prossegue o mesmo autor defendendo, então, na mesma assentada, que o melhor a

fazer é deixar a solução surgir, “de modo pragmático”, no cenário comunicativo pressupondo-

se, para tanto, a adoção de um procedimento que conduza à harmonização entre os diversos

interesses em jogo, “com base em um princípio de proporcionalidade”33.

Estabelece-se, portanto, que Moral e Direito encontram-se umbilicalmente

conectados, bem como que é preciso racionalizar os valores morais no sistema jurídico-

normativo mediante critérios e métodos, no âmbito de um discurso prático, ético, racional e

democrático, necessariamente incrustado em uma sociedade pós-moderna.

Tal o quadro apresentado, tem-se que é a partir dessas constatações que se funda e

legitima a discussão a respeito do papel que  o  Poder Judiciário  deve  desempenhar  e  do

protagonismo que deve exercer34, temática sobre a qual se discorrerá, logo adiante.

Acrescente-se que, na medida em que os órgãos judiciais possuem a palavra final

sobre a interpretação da Constituição35, não se pode autorizar que (supostamente) se

desincumbam de suas relevantíssimas funções por meio da emissão de decisões desprovidas

de fundamentação racional36.

A questão ganha ainda maior relevo por ocasião da análise de casos envolvendo

colisão entre  princípios37, decorrentes de interesses sociais e institucionais contrapostos e,

particularmente, no âmbito da jurisdição constitucional.

Diante de toda a problematização que se vem de apresentar, cuidar-se-á (como

necessária  premissa  às  conclusões  expostas  no  último  capítulo) do papel da jurisdição

constitucional no plano do incremento da argumentação jurídica de suas próprias decisões, em

prol da racionalização dos valores morais contrapostos - alicerce fundamental para o estudo

relativo à necessidade de virem a lume, por conduto precípuo do Supremo Tribunal Federal

pátrio, julgamentos racionais na esfera dos atos de improbidade administrativa.

33 O estudo relativo à Proporcionalidade será retomado e servirá como um dos nortes teóricos que embasaram as
propostas alinhavadas no última capítulo.
34 Evidentemente, a análise desta questão reporta-se, no Brasil, ao Supremo Tribunal Federal.
35 Torna-se claro, assim que o presente estudo científico assenta-se na premissa de que a jurisdição constitucional
adquire, no pós-positivismo, protagonismo e importância capitais para a interpretação do Direito e construção
dos alicerces sobre os quais se funda o sistema normativo, diante da especial certeza de que deve proferir a
decisão derradeira sobre algum conflito ou dissidência que se tornou juridicamente relevante.
36 Branco (2009, p. 111), ao tratar da questão, aludiu o seguinte: [...] Estabelecido que a jurisdição constitucional
é inevitável, adeptos do método da ponderação assinalam que, ao menos nos casos difíceis – naqueles em que
princípios competem pela primazia na regulação de uma dada situação -, o balanço de interesses e valores
também é inescapável. [...]
37 Habermas (2012a, p. 271-272) disserta a respeito da colisão entre normas e sobre como isso não ocasiona uma
contradição no sistema normativo.
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Tal o contexto, a aplicação das sanções expressadas na LIA, em tudo, toca na

matéria alinhavada neste capítulo, porquanto é  a representação da natural colisão entre o

Princípio da Probidade Administrativa e o Princípio do Devido Processo Legal (analisado sob

a ótica material ou substancial) e seus correlatos38.

É preciso, antes, alinhavar sobre o dever de racionalidade das decisões judiciais

no âmbito de uma Sociedade que se insere na Segunda Modernidade, para melhor elucidar o

tema central discutido nesta dissertação. É o que se fará, logo em seguida, na próxima seção

deste capítulo.

1.4  Modernidade,  Segunda  Modernidade  e  o  Dever  de  Racionalidade  das  Decisões

Judiciais

O século XVIII39 fez nascer a Idade Contemporânea e o conceito de Modernidade,

segundo o qual o arranjo da natureza e da sociedade é artificial, já que realizado pela obra do

homem e fruto de sua própria criação, de modo que  - paradoxalmente - a naturalidade das

coisas residiria em sua própria artificialidade.

A Modernidade pressupôs, portanto, a subordinação do que é natural aos anseios

do homem, em um sentido liberal e calcado no ideário iluminista burguês40,  sendo que tal

antropocentrismo refletiu-se, invariavelmente, na forma de expressão do Direito, o  qual

passou a tentar obter respostas únicas e absolutas para os mais variados aspectos da vida

social com  a  finalidade  de  atingir,  por  via  de  consequência, um caráter de estabilidade

normativa pretensamente perene.

A uniformidade de soluções, decorrente da universalidade do antropocêntrico

pensamento humano são, assim, a marca da Modernidade. Bauman (2010, p. 18), na mesma

direção, expressa:

[...] A visão  tipicamente  moderna  do  mundo  é  a  de  uma  totalidade  em
essência  ordenada;  a  presença  de  um padrão  desigual  de  distribuição  de
probabilidades possibilita um tipo de explicação dos fatos que – se correta –
é, ao mesmo tempo, uma ferramenta de predição e (se os recursos exigidos
estiverem disponíveis)  de controle.  Esse controle (“domínio da natureza”,

38 O tema relativo à colisão principiológica  no âmbito da LIA será retomado.
39 Como é cediço, a Revolução Francesa deu cabo à Idade Moderna e, igualmente, causa ao nascimento da Idade
Contemporânea.
40 Wolkmer (2006, p. 1-4) realiza elucidativa síntese a respeito.
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“planejamento” ou “desenho” da sociedade) é quase de imediato associado à
ação de ordenamento, compreendida como a manipulação de probabilidades
(tornando  alguns  eventos  mais  prováveis,  outros  menos  prováveis).  Sua
efetividade depende da adequação do conhecimento da ordem “natural”. Tal
conhecimento adequado é, em princípio, alcançável. [...]

Um conjunto de acontecimentos - gravíssimos e fundamentais - gerou, no entanto,

necessária mudança dos  paradigmas sobre  os  quais  se  assentava  a  Modernidade,

influenciando decisivamente o modo como o ser humano passou a ver e vivenciar, específica

e particularmente, o Direito.

De fato, o desenvolvimento industrial progressivo, as consequências e os impactos

gerados pela crescente (e, muitas vezes, incontrolável) intervenção humana no meio ambiente,

o elevado desenvolvimento científico da Física (a oportunizar a criação da bomba atômica e a

quebra dos padrões newtonianos de invariabilidade), a deflagração da Primeira e da Segunda

Guerra Mundial e, finalmente, a globalização, geraram a ambivalência e a incerteza no

homem e na sociedade41.

Deixou, então, de ser lugar comum a conclusão otimista  segundo a qual haveria

um necessário grau de certeza e estabilidade nas relações do homem com um seu semelhante

e do homem com o mundo que o circunda42.

41 De  igual  forma,  Bauman  (2007,  p.  7-10), dissertando a respeito das características da sociedade
contemporânea e manifestando seu pensamento no sentido de que há uma “globalização negativa”, aponta:
[…] Pelo menos na parte “desenvolvida” do planeta, têm acontecido, ou pelo menos estão ocorrendo atualmente,
algumas mudanças de curso seminais e intimamente interconectadas, as quais criam um ambiente novo e de fato
sem precedentes para as atividades da vida individual, levantando uma série de desafios inéditos.
Em primeiro lugar, a passagem da fase “sólida” da modernidade para a “líquida” - ou seja, para uma condição
em que as organizações sociais (estruturas que limitam as escolhas individuais, instituições que asseguram a
repetição de rotinas, padrões de comportamento aceitável) não podem mais manter sua forma por muito tempo
(nem se espera que o façam), pois se decompõem e se dissolvem mais rápido que o tempo que leva para moldá-
las e, uma vez reorganizadas, para que se estabeleçam. […]
Em segundo lugar, a separação e o iminente divórcio entre o poder e a política, a dupla da qual se esperava,
desde o surgimento do Estado moderno e até muito recentemente, que compartilhasse as fundações do Estado-
nação “até que a morte os separasse”. […]
Em terceiro lugar, a retração ou redução gradual, embora consistente, da segurança comunal, endossada pelo
Estado, contra o fracasso e o infortúnio individuais retira da ação coletiva grande parte da atração que esta
exercia no passado e solapa os alicerces da solidariedade social. […]
Em quarto lugar, o colapso do pensamento, do planejamento e da ação a longo prazo, e o desaparecimento ou
enfraquecimento das estruturas sociais nas quais estes poderiam ser traçados com antecedência, leva a um
desmembramento da história política e das vidas individuais numa série de projetos e episódios de curto prazo
que são, em princípio, infinitos e não combinam com os tipos de seqüências aos quais conceitos como
“desenvolvimento”, “maturação”, “carreira”  ou “progresso”  (todos sugerindo uma ordem de sucessão pré-
ordenada) poderiam ser significativamente aplicados. […]
Em quinto lugar, a responsabilidade em resolver os dilemas gerados por circunstâncias voláteis e constantemente
instáveis é jogada sobre os ombros dos indivíduos – dos quais se espera que sejam “free-choosers” e suportem
plenamente as conseqüencias de suas escolhas. […].
42 É por isso, inclusive, que Harvey (2013, p. 23) sustenta que o “século XX – com seus campos de concentração
e  esquadrões  da  morte,  seu militarismo e duas guerras mundiais,  sua  ameaça  de aniquilação  nuclear  e  sua
experiência de Hiroshima e Nagasaki – certamente deitou por terra esse otimismo”, bem como que há a “suspeita
de que o projeto do Iluminismo estava fadado a voltar-se contra si mesmo e transformar a busca da emancipação
humana num sistema de opressão universal em nome da libertação humana”.
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Tornou-se premente, por isso mesmo, o nascimento de uma nova maneira do ser

humano interagir no meio social e, também, enfrentar os problemas ambientais deixando de

lado  sua  pretensa  autossuficiência  científica  que,  de  resto,  foi  a  marca  da  Modernidade.

Lipovetski (2005, Prefácio, XIX) acrescenta, na mesma toada, o seguinte:

[...] Os grandes eixos modernos, a revolução, as disciplinas, a laicidade e a
vanguarda  foram  modificados  à  força  da  personalização  hedonista;  o
otimismo tecnológico e  científico caiu,  as  inumeráveis descobertas  foram
acompanhadas  pelo  superarmamento  dos  blocos,  pela  degradação  do
ambiente  e  o  desmantelamento  crescente  dos  indivíduos;  já  nenhuma
ideologia política é capaz de inflamar as multidões, a sociedade pós-moderna
não tem mais ídolos ou tabus, já não tem uma imagem gloriosa de si mesma,
um projeto histórico mobilizador; hoje em dia é o vazio que nos domina. No
entanto, trata-se de um vazio sem tragédia e sem apocalipse. [...]43

Harvey (2013, p. 19) corrobora tal linha de pensamento que sugere a superação da

Modernidade, ao afirmar que a fragmentação, a indeterminação e a intensa desconfiança de

todos os discursos universais são o marco do pensamento Pós-Moderno,  o qual  rejeita as

assim chamadas “metanarrativas” (interpretações teóricas de larga escala pretensamente de

aplicação universal)44.

Estabeleceu-se, assim, fruto  deste  novo  panorama,  a Segunda Modernidade45,

trazendo consigo a “sociedade de risco”46, incerta e insegura, sujeita a toda sorte de decisões

contraditórias e conflitantes.

O Direito da primeira metade do século XX, em grande medida representado pelo

positivismo jurídico e pela ideia de que a lei podia ser o sinônimo maior da previsibilidade

normativa viu-se, então, em uma encruzilhada dogmática –  encarando a sua própria

deficiência, precisou reinventar-se, para ter lugar em uma sociedade flagrantemente

ambivalente47.

43 O pensamento do filósofo francês em tal passagem, ao tempo em que apresenta um viés desolador em relação
à Segunda Modernidade, proporciona uma excelente visão a respeito da Modernidade e das questões
fundamentais que conduziram a sua superação histórica.
44 Diversos indicadores, segundo Harvey (2013, p. 19), seriam exemplos de tal mudança: (1) a redescoberta do
pragmatismo na Filosofia, (2) a mudança de ideias sobre a Filosofia da Ciência, (3) a ênfase foucaultiana na
descontinuidade e  na  diferença  na história  e  a  primazia  dada  por  ele  a  correlações  polimorfas  ao invés  da
casualidade simples ou complexa, (4) novos desenvolvimentos na Matemática que acentuam a indeterminação (a
exemplo da teoria da catástrofe e do caos e da geometria dos fractais), e (5) o ressurgimento da preocupação - na
Ética, na Política e na Antropologia - com a validade e com a dignidade do “outro”.
45 Denominada, também, de Modernidade Reflexiva, Modernidade Tardia ou, ainda, Pós-Modernidade. Harvey
(2013) foi um dos teóricos que deu substância ao conceito, associando-o à estética contemporânea. Interessantes
impressões, a respeito da Modernidade Reflexiva, são realizadas por Resende e Ramalho (2006, p. 30-35).
46 A expressão é de Beck (2003, p. 206), o qual também contribuiu para ser cunhado o termo relativo à Segunda
Modernidade.
47 Habermas sintetiza o que se vem de expor, ao aduzir que, durante os “três últimos séculos, a categoria do
direito oscila, na análise do Estado e da sociedade, acompanhando os altos e baixos das conjunturas científicas”
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Por isso mesmo, Cardoso sustenta que, “com o reconhecimento do risco e da

ambivalência, abre-se a possibilidade para um direito e democracia […] tolerantes, num

modelo inclusivista e fraterno, deliberativo e transparante”, a gerar um direito “pós-positivista

moralmente correto, como forma de reduzir o risco ou mesmo de conferir maior racionalidade

de decidir, para com este (risco) poder conviver” (2010, p. 75).

Prossegue  o  mesmo autor  ao  apontar  que,  de  igual  modo,  abre-se  “espaço  à

exceção, ao reconhecimento de que, sem se possuir uma resposta adequada do direito positivo

e da tecnologia – e das dogmáticas teorias gerais do direito – ao risco, permitido estaria o

arbítrio  e  a  tomada  de  decisões  excepcionais”,  entendidas  estas  últimas  aquelas  “não

submetidas ao direito” (2010, p. 76).

Reforça-se, então, que o Direito buscou,  como resultado lógico, transformar-se

para ter lugar na sociedade e no pensamento humano da Segunda Modernidade.

De um lado, assim, surgiu a premência de uma legislação mais aberta e porosa,

voltada à valorização dos princípios e procurando prestigiar a análise individualizada do caso

concreto e das particularidades que, eventualmente, possua48.

De outro lado, e como consequência da aludida abertura legislativa (contendo, em

regra, normas de caráter indeterminado), o juiz deixou a clausura imposta pelo positivismo

jurídico, o qual (quase) o transformou em um autômato, para aplicar a própria percepção que

possui em relação ao Direito baseado, no entanto, em critérios racionais, a distanciá-lo,

também, do jusnaturalismo e suas concepções metafísicas49.

Habermas,  na mesma direção  de entendimento,  aponta que a  “positividade  do

direito pós-metafísico também significa que as ordens jurídicas só podem ser construídas e

desenvolvidas à luz de princípios justificados racionalmente, portanto universalistas” (2012a,

p. 101).

A partir desta concepção, é preciso realçar, novamente, que se fez  necessário o

estabelecimento de critérios racionais, para que a deliberação judicial não se resumisse ao

arbítrio, ao subjetivismo e ao decisionismo50.

(2012a, p. 66).
48 Tornou-se ordinário chamar tal modalidade de legislação de soft law, particularmente no que toca às normas de
Direito Econômico e de Direito Regulatório. Cardoso também disserta a respeito (2010, p. 97-99).
49 É por isso que Azevedo (2000, p. 136) assevera que “não mais se alimenta a ilusão iluminista do encontro da
‘clareza e segurança jurídica absolutas através de normas rigorosamente elaboradas’  assim como do
estabelecimento de uma absoluta univocidade das decisões judiciais”.
50 Alexy (2011,  p.  164-165)  sustenta que o modelo decisionista, por meio do qual o juiz segue, “única e
exclusivamente, suas concepções subjetivas”, deve ser contraposto e superado pelo modelo fundamentado, o
qual “distingue entre o processo psíquico que conduz à definição do enunciado de preferência e sua
fundamentação”, de modo tal que se deve concluir que “um sopesamento é racional quando o enunciado de
preferência, ao qual ele conduz, pode ser fundamentado de forma racional”.
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A racionalidade das decisões dos órgãos judiciários (e a correção normativa51 que

daí advém) é, assim, de importância seminal  para conciliar o Direito com a Segunda

Modernidade, daí não se dissociando a racionalidade que deve, necessariamente, existir ao

serem aplicadas as sanções decorrentes da prática dos atos de improbidade administrativa

elencados na Lei nº 8.429/1992.

Por essa razão, Habermas (2012a, p. 287) também sustenta que, ao ser aceitada a

compreensão deontológica do direito e uma vez que sejam seguidas considerações de teorias

da argumentação de autores como Alexy, ter-se-á que admitir duas teses:

[...] Em  primeiro  lugar,  o  discurso  jurídico  não  pode  mover-se
autossuficientemente  num  universo  hermeticamente  fechado  do  direito
vigente:  precisa  manter-se  aberto  a  argumentos  de  outras  procedências,
especialmente a argumentos pragmáticos, éticos e morais que transparecem
no processo de legislação e são enfeixados na pretensão de legitimidade de
normas do direito. Em segundo lugar, a correção de decisões judiciais mede-
se pelo preenchimento de condições comunicativas  da argumentação, que
tornam possível uma formação imparcial do juízo. [...]

Em outras palavras, a fixação de critérios que impliquem no estabelecimento de

padrões racionais para as razões de decidir do julgador tornou-se imperiosa, em tal contexto

devendo estar inserido o aspecto relacionado à subjetividade do juiz e à própria capacidade

que possui para, ao dizer o Direito, de igual forma expressar algo sobre suas próprias

concepções de mundo.

Empenhando-se em explicar esta particularidade do Direito do (pós-moderno)

século XXI, Silva, V. (2011, p. 146-147) acentua que o ponto de partida “para um debate

acerca  da  racionalidade  de  qualquer  forma  de  interpretação  e  aplicação  do  direito  é  a

percepção de que não é possível buscar uma racionalidade que exclua, por completo, qualquer

subjetividade na interpretação e na aplicação do direito”, de modo que demandar isso “de

qualquer teoria é exigir algo impossível”.

O dever de racionalidade das decisões judiciais decorre, portanto, da forma como

o Direito procura responder aos reclames sociais e jurídicos na atualidade, não havendo mais

lugar para a transcrição da letra fria da lei, nem para a prevalência de sentenças e acórdãos

desprovidos de conciliação com o mundo fático e exarados sem preocupação com o

estabelecimento de critérios já  previstos na ordem jurídico-normativa, ainda que não

estabelecidos, expressamente, no texto estritamente legal.

51 No que tange à correção normativa que deve acompanhar, necessariamente, qualquer decisão judicial, veja-se,
novamente, Alexy (2005, p. 308-313).
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É por isso que o escopo  de fornecer alternativas para a racionalidade e para a

correção normativa dos julgamentos relacionados à aplicação das sanções da Lei nº

8.429/199252, busca amoldar dito instrumento normativo ao Direito da Segunda Modernidade,

de modo a garantir tanto a segurança jurídica que deve proporcionar uma decisão judicial,

quanto a certeza de que cada questão  submetida  à apreciação do Poder  Judiciário será

analisada de acordo com as suas mais íntimas particularidades53.

Naturalmente,  é  preciso  sobrelevar, ainda  outra  vez, que tais decisões devem

acontecer no curso de um procedimento discursivo e ético, centrado no agir comunicativo e,

por isso mesmo, democrático.

Na mesma direção, Leal (2002, p. 183-184) assevera que, no paradigma do direito

democrático, o norte das decisões “não se encontra na razão imediata e prescritiva do

julgador, mas se constrói no espaço procedimental da razão discursiva (linguagem egressa da

inter-relacionalidade normativa (conexão) do ordenamento jurídico obtido a partir da teoria da

Constituição democrática”.

Torna-se fundamental, assim, o estudo particular da necessidade de racionalização

das decisões no âmbito da jurisdição constitucional, em razão de sua evidente proeminência e

importância. Por essa razão, a próxima seção tratará do assunto.

1.5 A Racionalidade das Decisões Judiciais no Âmbito da Jurisdição Constitucional

Foi um evento natural o Poder Judiciário acolher, mesmo que de forma paulatina e

não uniforme, a renovada visão axiológica do Direito que se vem de expor, ainda mais em

uma circunstância histórica na qual deixou de ser um (pretenso) reprodutor  autômato e

observador  hermenêutico  privilegiado de textos legislativos, para ganhar notório

protagonismo.

Efetivamente, o papel do juiz - em uma sociedade pós-moderna, a buscar novas

formas de interação (com o meio ambiente, inclusive), inserida em um mundo

progressivamente globalizado e em constante mutação  inter-relacional -, ganhou novos

contornos.

52 O último capítulo  tratará de apresentar propostas para que as sanções previstas na LIA sejam exaradas da
forma mais racional possível, precedidas que estarão, também de um procedimento previamente delimitado (o
que, igualmente, será proposto).
53 Veja-se, a respeito da necessária correlação entre segurança jurídica e correção normativa, Habermas (2012a,
p. 246-247).
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Nesta direção, a  tradicional imagem do “juiz vinculado à lei”  fica

inarredavelmente enfraquecida pela figura do “juiz vinculado à Constituição” a redundar que,

no lugar de ser submisso, o Poder Judiciário passa a encontrar horizontes exegéticos cada vez

mais amplos no texto constitucional  (LEITE,  George;  LEITE,  Glauco.  DOS

PRINCÍPIOS...,2008, p. 30).

Os mesmos  autores concluem, assim, que o juiz constitucional é “forçado a ser

livre” e, em tal contexto, é possível afirmar que os princípios são decisivos à consideração de

que a Constituição não é uma obra completa, mas sim, “complementável”54.

A jurisdição constitucional, em uma palavra de síntese, realinhou-se com o

advento  do  pós-positivismo o que, por via de consequência, também gerou a premente

necessidade de seus respectivos julgamentos serem racionalizados, sendo certo que tal

constatação não pode ser diferente no que toca ao ambiente relacionado às penalidades da Lei

nº 8.429/1992.

É o caso, então, de recordar que a decisão que representou este novo momento do

Poder Judiciário veio a lume, fundamentalmente, no denominado “Caso Lüth”, por meio do

qual o Tribunal Constitucional Federal alemão pontificou a existência de uma ordem

axiológica de valores no texto da Constituição tedesca55.

Na medida, então, em que o Poder Judiciário germânico e, com ele, as mais

diversas Cortes e Tribunais Constitucionais do mundo ocidental56 (A Constituição Italiana de

1947, a Constituição Portuguesa de 1976, a Constituição Espanhola de 1978 e a Constituição

Brasileira de 1988 são, invariavelmente, exemplos desse movimento), passaram a reconhecer

a presença dos valores (e de seus correspondentes vetores deontológicos – os princípios)  na

ordem jurídico-normativa, o passo seguinte foi procurar a racionalização das respectivas

decisões judiciais, nela proferidas57.

54 O Direito, portanto, sendo lacunoso por natureza, demanda que suas normas sejam descobertas ou desveladas
pela via exegética, com possibilidade de abertura para a consideração de conflitos principiológicos que, em boa
parte dos casos, acontecem. Por essa mesma razão, a necessidade de racionalização das decisões judiciais torna-
se manifesta e insofismável.
55 Para um aprofundado estudo a respeito do “Caso Lüth”, vejam-se as preciosas lições de Dimoulis e Martins
(2009, p. 235-251).
56 Referimo-nos, no ponto, ao Direito continental europeu e suas repercussões no Direito latino-americano, uma
vez que o Direito anglo-saxônico possui diversa origem e distinto tratamento em relação ao texto legal, mesmo
que seja levado em conta que, hodiernamente, tais formas de manifestação do Direito estão cada vez mais
próximas,  de  que  é  exemplo,  na  própria  Constituição  Brasileira  de  1988,  a  progressiva  intimidade  entre  o
controle concentrado e o controle difuso da constitucionalidade.
57 Pessoa (2006, p. 24-63) realiza estudo elucidativo a respeito da maneira como se operou o raciocínio judiciário
em relação à aplicação do Direito, desde o jusnaturalismo até o pós-positivismo. A mesma autora retornou ao
tema em obra subsequente (2009, p. 32-40).
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Neste sentido  é  que,  no  atual  estágio  desta  dissertação  –  e  voltado  ao  seu

específico objeto de análise -, torna-se importante realizar estudo quanto à decisão judicial (ou

quanto a uma teoria da decisão judicial), propriamente dita.

Lorenzetti  (2010,  p.  157), então,  não deixando de apresentar seu particular

entendimento sobre como deve acontecer o processo de decisão judicial, também oferta lição

no que diz respeito, mais diretamente, ao tema relativo à premência de ser exarada uma ordem

judicial revestida de argumentação racional58:

[...] O raciocínio judicial tem sido discutido intensamente nos últimos anos e
foram expostos métodos que se excluem entre si. Nossa tese não parte da

execução dos métodos, senão da complementação, porque entendemos que a
complexidade é tal que se deve recorrer a todos eles. No entanto,
entendemos que deve existir uma ordem no raciocínio, e este deve ser

sucessivo: primeiro, aplicar a dedução das regras válidas; segundo, controlar
esse resultado conforme os precedentes, o resto do sistema legal e as
consequências; terceiro – e se restarem problemas, estaremos diante de um
caso difícil -, deve ser aplicada a solução baseada em princípios; quarto, se
houver paradigmas que definam a solução, serão explicados, devendo ser
procurada a sua harmonização.
Essa tese se contrapõe a quem sustenta que somente são aplicáveis os
critérios pessoais ou políticos, já que assumimos uma pretensão de ordem
razoável – a de buscar certa estabilidade nas decisões que façam o sistema
previsível. A pura discricionariedade não foi defendida historicamente, nem
deve sê-lo no futuro, numa sociedade que pretenda o cumprimento da lei, e
onde os cidadãos devem perceber com clareza as razões da decisão judicial.
Portanto, o problema não deve ser enfocado como uma disputa científica
entre racionalistas e seus críticos, senão como um direito dos cidadãos à
fundamentação razoável das sentenças. A discricionariedade do juiz é uma
zona de possibilidade entre alternativas legítimas e que deve ser exercida
razoavelmente. [...]

O certo é que a relevância que adquiriu o Poder Judiciário, com o

neoconstitucionalismo, também gerou a perplexidade da existência de uma exacerbada

subjetividade por ocasião das decisões judiciais, com aplicação casuísta e excepcional de

normas jurídicas “descobertas”  pelo julgador, em detrimento de uma racional argumentação

jurídica que deve preceder ordem emanada de um órgão judicial.

Em outras palavras, se, de um lado, o positivismo jurídico conduziu a uma via

que, na prática, manietava a criatividade judicial, de outro lado, a exacerbação axiológica do

Direito, desprovida de racionalidade argumentativa, colocou em grave risco a estabilidade

58 A última terça parte deste trabalho científico realizará estudo específico sobre uma possível construção de um
procedimento para que o intérprete/aplicador do Direito, em seguida, preveja e fixe as sanções pelo cometimento
de atos ímprobos, bastando que seja dito, nesta oportunidade, que tal providência deve ocorrer no âmbito da
efetiva  concretização da LIA, para o bem da segurança jurídica e do devido processo legal, analisado em sua
faceta substancial.
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normativa que é própria à ciência jurídica e, mais ainda, passou a viabilizar a acolhida de

qualquer tipo de decisão judicial, desde que representasse o específico pensamento moral e

ideológico do julgador da causa.

Esta conjuntura não deixou de afetar, também, as próprias Cortes e Tribunais

Constitucionais, os quais, ao reconhecerem o viés axiológico do Direito e a consequente

presença da força normativa dos princípios jurídicos, precisaram, em seguida (ou assim era de

se  esperar), progredir dogmaticamente, de modo a estabelecer metódica argumentação

jurídica que viabilizasse segurança e previsibilidade junto ao meio social.

O fato,  no  entanto, é que a compreensão dos princípios, como a especial

modalidade de norma jurídica que se encontra no centro do sistema jurídico e de onde devem

se espraiar todas as outras, não se fez acompanhar de um posicionamento criterioso a respeito

de sua aplicação normativamente correta59.

O problema ganha contornos mais sérios quando se verifica tal deficiência na

esfera da jurisdição das Cortes e Tribunais Constitucionais, diante de sua evidente

importância na estrutura do Poder Judiciário.

Deste entendimento não discrepou Tavares  (2012,  p.  64-66), o qual ainda

apresentou preciosa explicação a respeito do deslocamento da função interpretativa em prol

do Poder Judiciário e, de certa forma, às custas do Poder Legislativo.

De fato, asseverou dito autor, em primeiro lugar, que não se pode olvidar que o

“[...] aparecimento e florescimento da Justiça Constitucional acabam ocorrendo como uma

alternativa ao modelo legalista [...]”, em crise desde o início do século XX e, particularmente,

na sequência dos abusos conhecidos com o fim da Segunda Guerra Mundial.

Por essa razão, a previsão constitucional dos direitos fundamentais, para aquele

mesmo autor, tornou-se inacessível aos Parlamentos, porque as mais diversas declarações

“[...] que foram sendo incorporadas a um patrimônio cultural da humanidade (na perspectiva

ocidental) procuravam assegurar determinados direitos do indivíduo contra eventuais práticas

espúrias do legislador [...]”.

59 Michelon (2011, p. 261), nesta mesma senda, ao sustentar que a expressão “princípio jurídico” tem presença
frequente nas decisões judiciais e na doutrina brasileiras, também salienta:
[...] A expressão foi popularizada entre os profissionais e teóricos do Direito no Brasil a partir de uma leitura
direta ou, frequentemente, indireta de autores como Ronald Dworkin e Robert Alexy. Ironicamente, um conceito
que foi originalmente elaborado como uma forma de estabelecer critérios de racionalidade que limitam a
discricionariedade judicial é mais comumente associada no Brasil a um instrumento que permite ao juiz mais
liberdade em relação à lei e ao direito posto. De fato, os princípios são muitas vezes utilizados por tribunais e
doutrinadores como uma forma de eliminar dificuldades postas por regras complexas e/ou que destoam da
concepção de justiça do juiz ou escritor. [...]
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Neste sentido, a ampliação do espaço do juiz constitucional, na tutela da

Constituição e na sua supremacia restou possível, dentre outros motivos, pela abertura

semântica das constituições (em sua contemplação principiológica do discurso dos direitos

humanos), bem como pela “[...] supremacia da Constituição, pela vinculação dos legislativos

aos direitos fundamentais e, sobretudo, pela necessidade de retirar do espaço político certas

opções. [...]”.

O multicitado Tavares, na mesma oportunidade (2012, p. 66), também trouxe à luz

a concepção de que é premente a necessidade de racionalização das decisões emanadas do

Poder Judiciário, ao asseverar:

[...] Contudo, um avanço, dentro de um espaço de segurança democrática, da
atuação do juiz constitucional, pressupõe uma consolidação dos métodos de
trabalho dessa instância, máxime quando representada por um Tribunal
Constitucional que exerça com monopólio e definitividade a defesa e
implementação da Constituição (no âmbito de normas ambíguas e vagas
como ocorre comumente com os direitos fundamentais). Do contrário, corre-
se o risco de trabalhar com pautas que “servem a dois senhores”, já que “o
discurso dos direitos fundamentais, invariavelmente, é incapaz de limitar,
por si só, a ratio da decisão” [...]. A arbitrariedade das decisões de um juiz
constitucional é algo plausível, pois “a Corte Constitucional não está livre do
perigo de converter uma vantagem democrática em eventual risco para a
democracia” [...]. A consistência e o refinamento dos métodos de trabalho da
Justiça Constitucional, portanto, são parte integrante da discussão acerca de
sua legitimidade de atuação no âmbito dos direitos fundamentais. Nesse
sentido, a referência isolada à ideia de máxima efetividade [...]  como uma
espécie de método hermenêutico de compreensão dos direitos fundamentais
é absolutamente insuficiente. Não só a hermenêutica deve entrar, aqui, como
componente crucial, mas também o próprio processo constitucional a ser
observado para alcançar-se uma decisão. [...]

Tem-se, por força do exposto, que as Cortes e os  Tribunais Constitucionais - ao

passarem a atribuir nuanças axiológicas ao Direito, desprovidas de racionalidade - dão ensejo

a toda sorte de críticas dirigidas contra a sua própria legitimidade para dizer a última palavra

sobre a interpretação constitucional60.

Nasce, neste diapasão, diante desta outra linha  de  argumentação, o dever de

fundamentação racional dos julgamentos do Poder Judiciário, em maior escala quando

decorrem de uma análise principiológica de cada particular caso que se submete à apreciação

das Cortes e dos Tribunais Constitucionais.

60 Não se adentrará, por não ser objetivo deste estudo, na seara de críticas lançadas com o argumento de que o
Poder Judiciário “politiza”,  cada vez mais, as apreciações que realiza sobre os casos que julga. Para uma
aprofundada análise sobre este tema e outros relacionados à jurisdição constitucional (v. g., ativismo judicial e
críticas à expansão da intervenção judicial na vida brasileira), veja-se Barroso (JURISDIÇÃO..., 2012, p. 363-
406) e Cambi (2011, p. 172-498).
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Trata-se, portanto, de um imperativo filosófico e jurídico e, no que diz respeito ao

Texto Constitucional brasileiro, constitui-se em mandamento inserto no art. 93, IX, com a

redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/200461, além de atender à garantia

material advinda do Devido Processo Legal (art. 5º, LIV, da Constituição de 1988)62.

Respeita-se, ainda mais, a estabilidade que deve permear as decisões emanadas

dos órgãos jurisdicionais.

Diga-se  que,  ao  ser  mencionada  a  estabilidade,  não  se  tem em mente  aquela

pretensamente imutável da Modernidade e do positivismo jurídico.

Leva-se em consideração, isto sim, a que decorre da Segunda Modernidade e do

pós-positivismo, calcada em paradigmas racionais e sujeita, permanentemente, a ser

sobrepujada pela apresentação de melhor argumento  que,  eventualmente,  surja em um

discurso ético e democrático.

Apresentando-se dito pensamento de outra maneira, o que se vem de salientar é

que,  no  âmbito  do  pós-positivismo,  a  certeza  e  a  segurança  jurídica  não  podem  estar

dissociadas da justiça com que se deve tratar o caso concreto.

Precisamente por isso, é o caso de ser perscrutado se, no âmbito do Supremo

Tribunal Federal brasileiro, a tese que se vem de apresentar é satisfeita, ou seja, se, de fato,

ocorre racionalização axiológica, mediante argumentação jurídica, do  especial assunto

relativo à  aplicação  das penalidades decorrentes da prática de atos de improbidade

administrativa, mediante o uso prévio de um procedimento que, por sua vez, também deve ser

metódico e racional.

O tema, efetivamente, será analisado a seguir, juntamente com o emprego da linha

teórica de Alexy no âmbito do Supremo Tribunal Federal, na medida em que a Excelsa Corte

nacional abraçou e passou a adotar o uso da Proporcionalidade (desenvolvida pelo nominado

professor alemão) em seus mais  diversos  julgamentos,  aí  incluídos  aqueles  respeitantes  à

prática de atos ímprobos.

Antes, no entanto, é a ocasião para esclarecer o papel da Constituição em um

Direito de cunho pós-positivista para, somente a partir de então, serem  explicitados com

maior acuidade os temas alinhavados no último capítulo.

61 O teor do citado dispositivo constitucional, no que interessa a esta dissertação aponta, com firmeza, que “todos
os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de
nulidade”.  Este  trabalho  científico  vem  de  apresentar  a  premissa  de  que  tal  fundamentação  deve  ser,
invariavelmente, racional.
62 Art. 5º, LIV, da Constituição de 1988: “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal”.
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A seção seguinte discorrerá, portanto, sobre as diversas características alcançadas

pelas Constituições ocidentais contemporâneas, a partir do modelo adotado na Revolução

Norte-Americana e, principalmente, desde a Revolução Francesa, qual seja, o da consagração

do formato do Estado por meio de um texto escrito.

1.6 A Constituição: da Folha de Papel à Força Normativa

A análise sobre a configuração de um procedimento para que,  passo seguinte,

reste viabilizada maior racionalidade na aplicação das sanções contidas na LIA, não prescinde

do estudo relacionado à evolução da força normativa e do papel da Constituição nos Estados

ocidentais, o que será feito doravante.

Com  efeito, o movimento iluminista do século XVIII, inspirador  tanto da

independência norte-americana, em 1776, quanto  da Revolução Francesa63, em 1789,  deu

causa à superação histórica do Absolutismo64 e tornou insofismável  a certeza de que era

fundamental haver o respeito ao Direito e às leis, em detrimento da pura e simples vontade do

rei ou imperador.

Partiu-se, então, em um primeiro momento, de uma legislação e de uma forma de

ver o Direito, cujo aplicar ainda dependia do arbítrio do monarca, sem limites ou pudores,

para uma codificação normativa, de modo a ser estabelecida e garantida a segurança jurídica,

em uma quadra histórica representada, definitivamente, pelo advento do Código Civil francês

de 1804,  alcunhado de Código Napoleônico,  porque editado no governo (paradoxalmente

imperial) de Napoleão Bonaparte65.

No ponto, relembre-se que o Código Napoleônico é assim considerado não apenas

porque sistematizou o Direito Civil de modo inédito, detalhado e científico, mas também

63 Como já se deixou entrever em outra passagem da presente dissertação, não se realizará análise a respeito do
direito consuetudinário de origem inglesa e, portanto, todas as referências a seguir alinhavadas em relação à
Europa dirão respeito, unicamente, ao Direito de seus países continentais  e,  mais especificamente, do Oeste
Europeu.
64 O fenômeno não se deu sem contramarchas (a própria França, por exemplo, voltou a ser Estado Absolutista no
curso do século XIX, em um processo denominado “Restauração”, desencadeado em 1814) ou retardamento
(anteriormente à unificação alemã, ocorrida já na última metade do século XIX – precisamente, em 1871 -, a
Prússia permanecera absolutista).
65 No entanto, é preciso relembrar que, anteriormente, foi editada a compilação prussiana de 1794, muito embora
deva ser dito que não possuiu a importância e nem a abrangência do Código Napoleônico, além do que, foi o
Estado Francês, na sequência da Revolução Francesa, que rendeu, em primeiro lugar, tributo e homenagem à,
então, nova forma de pensamento humano; diga-se, mais ainda, que, logo em seguida ao Código Civil francês,
adveio o Código Austríaco, já em 1811. Veja-se, a propósito, Teixeira (2012, p. 92).
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porque inspirou a grande maioria dos Códigos Civis ocidentais, a exemplo do Código Civil

brasileiro de 1916.

O Direito Civil, a propósito, no decorrer de todo o século XIX, e em boa parte do

século XX, foi o grande repositório de certeza e perenidade jurídica, particularmente  nos

Estados que acolheram o Direito escrito e expresso em textos legais66.

É que, no ponto - durante todo o século XIX e em boa parte do século XX -,  a

Constituição limitava-se a prever as questões básicas da estrutura estatal, além de fazer

menção a alguns direitos como liberdade e igualdade, de maneira que suas disposições eram

consideradas, na maior parte das vezes, como simples intenções ou programas, desprovidos de

obrigatoriedade e dependentes de regulamentação legislativa. É por isso que Barroso (2011, p.

391) faz menção a “mundos apartados” entre a Constituição e o Código Civil e afirma:

[...] No início do constitucionalismo moderno, na Europa, a Constituição era
vista como uma Carta Política, que servia de referência para as relações
entre o Estado e o cidadão, ao passo que o Código Civil era o documento
jurídico que regia as relações entre particulares, frequentemente mencionado
como a ‘Constituição do direito privado’. Nessa etapa histórica, o papel da
Constituição era limitado, funcionando como uma convocação à atuação dos
Poderes Públicos, e sua concretização dependia, como regra geral, da
intermediação do legislador. Destituída de força normativa própria, não
desfrutava de aplicabilidade direta e imediata. [...]

Havia, portanto, uma superestimação do Direito Civil, alinhado e ordenado  em

códigos, em detrimento do Direito Constitucional, tido como carta de princípios na forma de

Constituição.

66 Moreira (2012, p. 37-39) apresenta, neste sentido, a seguinte lição a qual pode, inclusive, servir como síntese
das ideias até aqui apresentadas e porta de abertura para as que irão ser delineadas nas seções seguintes:
[…] Numa fase histórica, iniciada no século XIX, o estudo do milenar direito civil ocupava espaço central na
compreensão e aplicação do direito. […]
O Código de Napoleão sobreviveu na história, enquanto as Constituições pouco duraram. […]
Em um segundo momento, a crítica fundada em um sistema civil completo começa a ruir, com a necessidade de
disciplinar boa parte da matéria em legislação extravagante, que orbita, quando não contradiz o Código Civil.
[…]
Durante esse tempo […] o direito constitucional ganha densidade, as técnicas de controle, os direitos
fundamentais e a jurisdição constitucional mudam a centralidade do direito. Permite-nos chegar a uma terceira
fase, que se cristaliza no século XXI, onde o movimento de constitucionalização do direito está consolidado e
despontam as transformações do direito constitucional contemporâneo.
Torna-se patente que a sociedade não é mais unívoca, mas, sim, heterogênea e plural e as relações sociais sofrem
alterações tão rápidas que mostram como o direito civil é cambiante. […]
[…]. As Constituições (mesmo a brasileira de 1988) são, indubitavelmente, mais estáveis e contêm projetos de
execução de maior prazo do que os diplomas de direito privado. Aliás, foi a constitucionalização do direito que
impulsionou e modernizou todo o direito infraconstitucional […].
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Estavam inseridos em tal contexto histórico-normativo,  e inspirados em dita

forma de pensar, os estudos de Lassalle, na oportunidade em que foram oferecidos ao meio

jurídico, conforme será logo em seguida explicitado.

1.6.1 A Folha de Papel

Ferdinand Johann Gottlieb Lassalle67, ao escrever e fazer publicar “O Que é Uma

Constituição?”, em 1863, foi quem melhor sustentou a linha de pensamento segundo a qual a

Constituição carecia de força normativa e, por conseguinte, não possuía imperatividade para,

por movimento próprio, realizar influência sobre o meio social.

De fato,  apresentou  tal obra a tese fundamental de que a Constituição deve

representar, estrita e unicamente, as relações de poder que se encontram na sociedade. Veja-se

o pensamento de Lassalle:

[...] Muito bem, pergunto eu: será que existe nalgum país –  e fazendo esta
pergunta os horizontes clareiam – alguma força ativa que possa influir de tal
forma em todas as leis dele que as obrigue a ser necessariamente, até certo
ponto, o que são e como são, sem poderem ser de outro modo? [...]
Sim, existem sem dúvida, essa incógnita que estamos investigando se apoia,
simplesmente, nos fatores reais do poder que regem uma determinada
sociedade.
Os fatores reais de poder que regulam no seio de cada sociedade são essa
força ativa e eficaz que informa todas as leis e instituições jurídicas da
sociedade em apreço, determinando que não possam ser, em substância, a
não ser tal como elas são. […] (LASSALLE, 2011, p. 21-22)

Haveria, então, as forças reais de poder a  incidir sobre determinada sociedade,

inserida em certo Estado, e as disposições estabelecidas no Texto Constitucional, sendo certo,

ainda, que estas últimas deveriam guardar necessária correlação com aquelas primeiras.

Em outras  palavras,  para o autor alemão, seriam as forças reais de poder as

motrizes da sociedade e do Estado e, além disso, inspiração e base para a Constituição

respectiva.

É por isso que, na sequência de seu raciocínio, Lassalle apresentou, ainda que de

modo não original e com diversa conotação, a ideia de que a Constituição não passava de uma

67 Ou, simplesmente, como ficou para a posteridade, Lassalle, nomenclatura doravante usada.
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folha de papel68, desautorizada e sem poder para, por si só, inovar na ordem jurídica, uma vez

que seria, apenas, a expressão dos já aludidos fatores reais de poder.

Salienta, então, aquele pensador tedesco,  em um resumo do seu pensamento a

respeito da força normativa da Constituição:

[...] Essa é, em síntese, em essência, a Constituição de um país: a soma dos
fatores reais do poder que regem um país. [...]
Juntam-se esses fatores reais do poder, escrevemo-los em uma folha de
papel, dá-se-lhes expressão escrita e, a partir desse momento, incorporados a
um papel, não são simples fatores reais do poder, mas sim verdadeiro direito,
nas instituições jurídicas, e quem atentar contra eles atenta contra a lei, por
conseguinte é punido. […] (LASSALLE, 2011, p. 29)

Por isso mesmo, e sendo coerente com a exposição que realizou, Lassalle concluiu

que as Constituições não apresentam questões de Direito, mas sim de Poder, diante do que os

Textos Constitucionais fundam-se nos fatores reais e efetivos do poder, além do que, “não têm

valor nem são duráveis a não ser que exprimam fielmente os fatores do poder que imperam na

realidade social” (2011, p. 51).

Daí decorreria que, estando o texto da Constituição apartado dos fatores reais de

poder, não poderia ser efetivamente respeitado porque distante do que, de fato, aconteceria no

próprio meio social. Queria dizer o autor alemão, com isso, que pouco importaria o conteúdo

do Texto Constitucional, uma vez que estivesse dissociado dos multicitados fatores reais de

poder.

Lassalle advogou, portanto, uma visão meramente sociológica para a Constituição

desautorizando, inclusive, a conotação de que seria um texto programático da atuação estatal,

sempre e em todo caso no qual estivesse dissociada dos fatores reais de poder regedores da

sociedade e do Estado.

Foi preciso que a evolução do Constitucionalismo ultrapassasse tal forma  de

pensar, com a consagração da força normativa da Constituição. É o que será visto na próxima

seção.

1.6.2 A Força Normativa

68 Foi, efetivamente, o imperador prussiano Frederico Guilherme IV quem usou, de forma primeira, a expressão
“folha de papel”, mas no sentido de que não poderia a Constituição interpor-se entre a vontade de Deus e a da
Prússia (isto é, a vontade absolutista dele mesmo, o então imperador).
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Predominou inalterada a forma de pensar de Lassalle, no Direito ocidental,

durante o século XIX e em boa parte do século XX.

De fato, mesmo que existissem outras concepções, apartadas da visão estritamente

sociológica da Constituição69, foi somente com a deflagração da Segunda Guerra Mundial, em

1939 (e, por ocasião de seu término, em 1945, com o correlato conhecimento a respeito das

atrocidades  praticadas  pelos  nazistas  contra  os  direitos  humanos70), que teve  lugar  uma

fundamental e inarredável mudança quanto ao sentido e ao  valor normativo do Texto

Constitucional.

É que, a partir de então, vislumbrou-se na Constituição a possibilidade de ter

verdadeira importância como norma jurídica, superando-se a tese recorrente  de que deveria

ser havida como um simples texto político ou programático ou, ainda, mera representação das

instâncias sociais de poder.

Para além dessa constatação, observou-se na Constituição uma força natural para

a produção de efeitos na sociedade afastando-se, por via de consequência, com vigor cada vez

maior, o ideário de Lassalle.

A imperatividade da Constituição foi, assim, admitida, sendo certo que  a obra

seminal  a respeito adveio de Konrad Hesse, na sequência de aula inaugural que proferiu na

Universidade de Freiburg, em 1959, com o sugestivo título “A Força Normativa da

Constituição”.

Com efeito, Hesse contrapôs-se a Lassalle e sustentou que, se de um lado, é certo

que a Constituição espelha os fatores reais de poder, de outro lado, não se pode deixar de ter

em mente que, de igual forma, os influencia e gera, daí resultando que não pode ser colocada

em posição menor ou subalterna em relação a eles.

Sustentou, ainda  mais, que é preciso tornar sobranceira a “vontade da

Constituição”, para que dela sobressaia sua própria força normativa, ao lecionar,

efetivamente, o seguinte:

69 Karl Marx, por exemplo, defendia um sentido econômico para o Direito, no sentido de que a Constituição e as
leis não passavam de uma forma da burguesia exercer dominação e poder sobre o proletariado. Carl Schmitt, por
sua vez, apontava para uma visão política do Texto Constitucional, ao advogar que deveria ser respeitada, isto
sim, a decisão política fundamental de quem estava à frente do exercício do poder. Veja-se, relativamente às
ideias marxistas de dominação social pelo Direito, Wolkmer (2006, p. 168-175). Já em relação ao pensamento de
Carl Schmitt, veja-se Bittar (2011, p. 253-259).
70 Não se descura, evidentemente, que o incremento da importância e do reconhecimento dos direitos sociais
(ocorrido, precipuamente, a partir de meados do século XIX) também conduziu a uma transformação do modo
pelo qual era sentida a Constituição. Veja-se, a propósito, Bonavides (2011).
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[...] A Constituição jurídica não configura apenas a expressão de uma dada
realidade. Graças ao elemento normativo, ela ordena e conforma a realidade
política e social. [...]
A Constituição jurídica logra conferir forma e modificação à realidade. Ela
logra despertar ‘a força que reside na natureza das coisas’, tornando-a ativa.
Ela própria converte-se em força ativa que influi e determina a realidade
política e social. Essa força impõe-se de forma tanto mais efetiva quanto
mais ampla for a convicção sobre a inviolabilidade da Constituição, quanto
mais forte mostrar-se essa convicção entre os principais responsáveis pela
vida constitucional. Portanto, a intensidade da força normativa da
Constituição apresenta-se, em primeiro plano, como uma questão de vontade
normativa, de vontade de Constituição [...].
Constatam-se os limites da força normativa da Constituição quando a
ordenação constitucional não mais se baseia na natureza singular do
presente. [...] (HESSE, 1991, p. 24-25)

A força normativa da Constituição tornou-se aquilo que Barroso (2011) indicou

ser um dos marcos teóricos do Direito Constitucional Contemporâneo, ao lado da expansão da

jurisdição constitucional71 e da reelaboração doutrinária da interpretação constitucional72.

Em uma linha de síntese, o primeiro movimento que resultou na mudança do

pensamento em relação à Constituição foi, de fato, o reconhecimento de sua força normativa,

isto é, sua capacidade de, a um só tempo, representar a realidade dos fatos e gerar efeitos no

meio social sendo, para tanto, não apenas respeitada na qualidade de um programa político,

como também considerada o texto jurídico fundamental e cogente de cada particular Estado73.

O passo seguinte, por seu turno, foi reconhecer na Constituição legitimidade para

não ser uma simples representação do ambiente jurídico-normativo, mas também o repositório

de todas as vertentes do pensamento humano, com a possibilidade de ser interpretada por cada

um dos atores que compõem o meio social.

71 Hesse (1991, p. 28)  faz, inclusive, expressa menção ao fato de que é decorrência da constatação da força
normativa da Constituição o aumento da importância da jurisdição constitucional.
72 Veja-se, por  outro  lado,  o contraponto e a severa crítica que Dimoulis realiza em relação a tal linha de
pensamento (FILOSOFIA..., 2009, p. 213-226).
73 Guerra Filho (2009, p. 166-167) disserta a respeito do que se vem de apresentar, da seguinte maneira:
[...] Uma das primeiras e mais sérias reflexões sobre o constitucionalismo, ainda hoje revestida de fundamental
importância, deve-se a Ferdinando Lassalle, e parte exatamente dessa distinção entre a Constituição como
documento, escritura jurídica, e como expressão das relações de poder de fato existentes na sociedade, uma força
atuante que determina serem leis e institutos jurídicos dessa sociedade de uma forma tal que não possam deixar
de ser, por obra daquele documento, como efetivamente já são.
O importante na identificação desses dois extremos é a possibilidade de elaborar uma “solução de
compromisso”, pela qual se chega ao conceito de uma “Constituição normativa”, como aquela que realmente
regula o processo político, ao ser adotada efetivamente como critério para julgar a legalidade (ou ilegalidade) das
relações de poder existentes, o que, se não leva a modificar diretamente a realidade, não deixa de ser um fator de
grande influência mediata para modificá-la. Nesse sentido, a Constituição aparece não só como o resultado do
jogo daquelas forças, mas principalmente condicionando-o, o que vai depender, em grande parte, da
circunstância de ele já trazer estabelecidos em seu próprio bojo os requisitos necessários à sua realização e
efetivação. [...].
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A próxima seção tratará, por essa razão, sobre tal nuança. Constituir-se-á, de igual

maneira,  em aspecto importante a ser considerado para o tema central que norteia esta

dissertação – o estabelecimento de um procedimento que propicie, em seguida - diante do

respeito  a  certos  e  precisos  parâmetros  -,  a racionalidade na aplicação das penalidades

decorrentes da prática de atos ímprobos, previstas na Lei nº 8.429/1992.

1.7 Da Constituição Pura à Constituição Aberta

Viu-se que o reconhecimento da força normativa da Constituição não ocorreu sem

que transcorresse uma longa passagem de anos e uma árdua vivência histórica, precipuamente

entre o final do século XVIII e a primeira metade do século XX.

Paralelamente a isso, e ainda no curso do século XIX, verificou-se o nascimento

do positivismo jurídico e, por via de consequência, a tentativa de explicar, de forma metódica

e (aparentemente)  racional74, os mais diversos gêneros do conhecimento humano, com

reflexos insofismáveis no Direito e no modo de sentir a Constituição.

Será analisada, então, de  agora  em  diante,  a  sucessão  de  acontecimentos  e

particularidades  que  conduziram  a  uma  nova  maneira  de  interpretar  a  Constituição,

desarraigando-a de uma hermenêutica “pura” para inseri-la em um contexto dialógico - aberto

às mais diversas nuanças científicas.

Deve ser esclarecido, de antemão, que o tema gera inarredáveis consequências à

elaboração  de  um método para  apurar  a  existência  de  um ato  ímprobo e,  em seguida,  à

racionalidade com que se deve aplicar as penalidades estabelecidas na Lei nº 8.429/92 –

objetos principais do presente estudo científico.

1.7.1 A Constituição Pura

74 É preciso esclarecer, contudo, que a racionalidade do positivismo contrapunha-se, em larga medida, à forma
metafísica de ser explicado o conhecimento humano - própria do jusnaturalismo. Não pode ser tida, assim, como
sinônima da racionalidade que se vem de defender, própria do pós-positivismo. Habermas (2012a, p. 250-251)
apresenta lição a respeito do positivismo jurídico (e de suas deficiências teóricas).
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A aplicação plena do positivismo75, na prática, fez nascer - naquilo que encontrou

de ligação com o Direito -,  uma consequência  necessária e lógica – irrefreável -, qual seja,

conceder ares de cientificidade ao estudo das questões jurídicas, daí que surgiu o positivismo

jurídico o qual, por sua vez, teve em “Teoria Pura do Direito” -  originalmente escrita por

Kelsen e lançada em 1934 – sua obra fundamental.

Efetivamente, o citado autor austríaco  advogou, em primeiro lugar, a pureza do

Direito, isto é, a necessidade de afastamento da norma jurídica de qualquer valoração de

ordem moral, para que nenhum juízo de valor ou desvalor fosse sobre aquela realizado e sim,

unicamente, a aplicação do texto legal, tal qual redigido76.

Além disso, e para o que importa ao presente tópico, a Ciência Jurídica, de acordo

com o jusfilosófo em questão, deveria estar separada do objeto de estudo das outras Ciências,

de modo que a análise do Direito fosse, exclusivamente, para ele mesmo direcionada, ou seja,

deveria o Direito ser visto como um fim em si mesmo.

O Direito seria, então, o que estivesse escrito na lei, sendo a Constituição a norma

mais importante do ordenamento jurídico - o ápice da pirâmide normativa77.

Reconhecia-se, portanto, de um lado,  a força normativa da Constituição, mas se

procurava apartar, de outra banda, a norma jurídica de qualquer outra forma de conhecimento

científico, de modo a ser garantida a pretensa pureza da Ciência Jurídica.

Kelsen (2009, p. 67) expressa, efetivamente, tal linha de pensamento ao sustentar:

[...] A Teoria Pura do Direito é uma teoria do direito positivo. [...]
É ciência do direito e não política do direito. [...].
Intitula-se Teoria ‘Pura’  do Direito porque se orienta apenas para o
conhecimento do direito e porque deseja excluir deste conhecimento tudo o
que não pertence a esse exato objeto jurídico. Isso quer dizer: ela expurgará
a ciência do direito de todos os elementos estranhos. Este é o princípio
fundamental do método e parece ser claro. [...]

O Direito, portanto, deveria ser visto como algo livre de qualquer outra orientação

que não fosse estritamente jurídico-normativo, ou seja, bastante em si, sobre ele não podendo

recair quaisquer outras considerações científicas, exceção feita – diga-se novamente - àquelas

de cunho estritamente jurídico.

75 Veja-se, a propósito, seminal obra de Bobbio (2006) a qual, para além de dissertar sobre o positivismo jurídico,
realiza estudo abrangente sobre o direito natural e a codificação do direito.
76 O aspecto relacionado à ausência de consideração moral sobre a norma jurídica será analisado no capítulo
seguinte.
77 Neste ponto, tem-se que o positivismo jurídico não deixou de ter correlação com a ideia de força normativa da
Constituição, muito embora estivesse completamente afastado da atual concepção (pós-positivista) que se tem do
Direito.
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É certo que houve escolas  e  movimentos, especialmente  no  período  que

transcorreu entre o final do século XIX e o início do século XX, os quais buscaram afastar tal

visão – estritamente positivista - das normas jurídicas.

Sucede, entretanto, que não obtiveram maior sucesso para suplantar o positivismo

jurídico como a doutrina dominante para explicar o fenômeno jurídico-normativo, até que

houvesse o advento –  e os desdobramentos já  delineados nesta dissertação  - da Segunda

Guerra Mundial78.

Eis, portanto, a concepção de um Direito puro, desprovido de qualquer outra

consideração que não fosse a  estritamente jurídico-normativa.  Distanciando-se, contudo, de

tal  tal modelo teórico,  a evolução da Ciência Jurídica fez nascer o conceito de Constituição

Aberta, sobre o qual se discorrerá, logo em seguida.

1.7.2 A Constituição Aberta

O pensamento de que o Direito seria autorreferente, desprovido de qualquer outra

consideração científica  (exceção  feita  à  de  natureza  puramente jurídica) e, portanto,

enclausurado em sua própria formatação, não se protraiu no tempo e, mais ainda, não vem

albergado na atualidade.

É que, muito embora não se tenha chegado ao pensamento de Marx, no sentido de

que as relações de produção regeriam todas as relações sociais e que o Direito,  por

conseguinte, seria simples modo de legitimação do poder burguês79, o fato é que se chegou à

conclusão segundo a qual a Ciência Jurídica não poderia existir dissociada de todos os outros

ramos de conhecimento humano que, porventura, façam-se representar no Texto

Constitucional.

78 De fato, o Movimento do Direito Livre e seu principal defensor, Hermann Kantorowicz, buscou, no fim do
século XIX e no início do século XX, uma retomada do sentido axiológico e emocional para ser analisada a
ciência jurídica. Por sua vez, a Jurisprudência dos Interesses, a qual teve lugar, com maior vigor, entre os anos de
1900 e 1940, por conduto de seu fundamental teórico, Philip Heck, também sustentava uma dimensão axiológica
ao Direito e a necessidade de uma consideração histórico-teleológica. Importantes estudos a respeito do tema são
oferecidos por Peixinho  (2003,  p.  30-31)  e  por  Teixeira (2012, p. 107-112). Acresça-se, portanto, que a
concepção de um Direito puro, desprovido de qualquer cunho moral e representante, apenas, da Ciência Jurídica,
teve opositores desde o seu nascedouro, mas foi somente na segunda metade do século XX que o positivismo
jurídico  encontrou sua inarredável  superação histórica. Esta dissertação retornará ao tema relativo à derrocada
teórica do positivismo jurídico, buscando analisá-lo sob uma outra  vertente,  voltada à  renovada inserção da
axiologia no Direito.
79 Cf. Mascaro (2010, p. 293-301).
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A um só tempo, então, a Constituição influencia e é influenciada por diversas

outras Ciências, não sendo raras as ocasiões nas quais as normas jurídicas refletem expressões

muito particulares e, portanto, estranhas ao “direito puro” imaginado por Kelsen, além do que,

é  somente  por meio de seu específico significado que o Direito pode ser, de fato,

perfeitamente entendido e, em seguida, aplicado80.

É bem verdade que permaneceu a necessidade de serem separados os campos

específicos de estudo de cada linha  científica  (até porque a crescente  especificidade do

conhecimento humano  foi o caminho trilhado pela sociedade contemporânea), mas daí  não

mais  se chegou a  apontar, nem arrematar, que deveriam ser – necessariamente –  estanques,

bastantes em si ou autopoiéticos.

É por isso, inclusive, que Miranda (2002,  p.  352)  faz a seguinte digressão, a

propósito da característica multidisciplinar das Constituições contemporâneas:

[...] Assim, antes de mais, e enquanto parcela do ordenamento jurídico do
Estado, a Constituição é elemento conformado e elemento conformador de
relações sociais, bem como resultado e factor de integração política. Ele
reflecte a formação, as crenças, as atitudes mentais, a geografia e as
condições económicas de uma sociedade e, simultaneamente, imprime-lhe
carácter, funciona como princípio de organização, dispõe sobre os direitos e
os deveres de indivíduos e dos grupos, rege os seus comportamentos,
racionaliza as suas posições recíprocas e perante a vida colectiva como um
todo, pode ser agente ora de conservação, ora de transformação. [...]

Em outra obra (1999, p. 30), em tudo conciliada com o seu pensamento, o mesmo

autor português sustenta que não se pode justificar qualquer confusão ou, mesmo, sincretismo

entre, de um lado, a “Ciência do Direito constitucional” e, de outro, “as ciências sociais não

normativas que tomam por objeto material, dos seus ângulos próprios, o fenômeno político: a

Ciência Política, a Sociologia Política, a Sociologia do Direito constitucional, a Ciência

Política Comparada, a História Política Comparada”, para atermar, finalmente, que apenas “se

justificam entreajuda e abertura de espírito a uma visão plural”.

Daí advém  a  conclusão  de  que o pensamento jurídico  - ao se afastar da

consideração no sentido de que o Direito, solitariamente considerado, seria autossuficiente -,

abriu um novo horizonte para apontar, especificamente, a Constituição como o documento

que espelha os mais diversos ramos da Ciência, a um só tempo moldando-os e sendo por eles

moldada.

80 São exemplos manifestos desta afirmação  o art. 21, VIII, o art. 163, o art. 172 (contendo expressões que
somente a Economia poderia esclarecer), o art. 208 (abrangendo  termos  delineados,  basicamente,  pelos
profissionais de Pedagogia e Letras) e o art. 225 (apontando para a interdisciplinariedade da questão relacionada
ao meio ambiente), todos da Constituição.
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Foi a partir de então que o Texto Constitucional passou a ser considerado plural e

aberto, naturalmente revestido por uma concepção intercultural, a albergar diversas camadas

ideológicas e os mais distintos segmentos da sociedade, na precisa ideia de Canotilho (2003,

p. 1.427-1.428), assentada do seguinte modo:

[...] A definição de intercultura presente em qualquer dicionário moderno
faz realçar logo uma ideia fundamental: a ‘de partilha de cultura’, ‘de ideias
ou formas de encarar o mundo e os outros’. A interconstitucionalidade
perspectivada a partir de uma teoria pura da interorganizatividade deixaria
por explicar os esforços sempre desenvolvidos por um representativo sector
da teoria clássica da constituição: o papel integrador dos textos
constitucionais implica também inserir conteúdos comunicativos

possibilitadores da estruturação de comunidades inclusivas. A comunicação
interconstitucional assenta em princípios comuns que, de uma forma ou de
outra, apontam para a ideia de constituição cultural e estado constitucional

cultural. É a cultura concebida como um acervo de saber em que os
participantes na comunicação se munem de interpretações para se
entenderem sobre alguma coisa no mundo. [...]

Eis, portanto, o segundo grande passo que alçou a compreensão da Constituição a

um novo patamar, de forma tal que deixou de ser caracterizada como a representação de uma

Ciência Jurídica resolvida em sua própria cientificidade, para ser tida como o espelho dos

mais diversos gêneros do conhecimento humano, nela inscritos e inseridos.

O necessário reconhecimento da pluralidade dos temas encartados na Constituição

(resultado da própria consideração de que a cultura de um certo Estado não pode ser tida de

forma monolítica,  o  que  reforça  a  característica  pós-moderna  das  sociedades  atuais)

possibilitou, inclusive, que os seus mais diversificados intérpretes81 antevissem, efetivamente,

que se faziam representar e tinham assento no sistema constitucional, daí que também

passaram a se sentir autorizados a explicar o teor das normas constitucionais.

Em outras palavras, abriu-se a normatividade jurídico-constitucional a

diferenciados modos de interpretação, originários das mais distintas parcelas da Sociedade ou,

nas palavras de Harvey (2013, p. 52), a “ideia de que todos os grupos têm o direito de falar

por si mesmos, com sua própria voz, e de ter aceita essa voz como autêntica e legítima, é

essencial para o pluralismo pós-moderno”.

Os ganhos democráticos daí surgidos82, e o incremento da legitimidade da

Constituição83, foram a consequência natural deste segundo movimento.

81 Veja-se, sobre o tema, o pensamento basilar de Häberle (2002).
82 Uma vez que, quanto mais atores sociais sentem-se reconhecidos na Constituição, maior a possibilidade de
interagirem e buscarem a audição de sua voz, em um discurso ético, baseado no agir comunicativo.
83 Já que, ao tempo em que a Constituição autoriza uma interpretação mais aberta de suas normas, com mais
razão a Sociedade passar a ter o assim chamado “patriotismo  constitucional”, caracterizado por um particular
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É o momento preciso para apresentar, no capítulo seguinte, o último degrau

galgado pela renovada lente reflexiva que o pós-positivismo lançou sobre a Constituição – a

reincorporação de um sentido axiológico em suas disposições normativas.

Terão sido mencionadas e analisadas, então, todas as premissas que norteiam a

fixação de procedimento tendente a apurar a existência de um ato ímprobo para que, a seguir,

aconteça a aplicação racional das sanções contidas na Lei da Improbidade Administrativa.

1.8 A Constituição Filosófica

O presente estudo vem de salientar a  ideia  segundo  a  qual  a importância da

Constituição - nos Estados ocidentais e, particularmente, a partir do final do século XVIII -,

foi reconhecida de forma gradual (por  vezes,  descontínua)  e em níveis diversos, não

necessariamente sucessivos.

Assim é que, em um primeiro plano, a força normativa da Constituição passou a

ser uma concepção consagrada no Constitucionalismo.

Além disso, adveio o entendimento de que a Constituição não é, apenas, uma peça

representativa  da Ciência do Direito, mas a própria afirmação  dos mais variados e

multifacetados campos do conhecimento humano.

O terceiro grande passo dado –  a  partir  deste  capítulo  analisado  -  foi,

precisamente, a visão no sentido de que a Constituição guarda um sentido moral e normas que

expressam valores incrustados na forma de pensar e de agir de cada meio social ao qual é

interpretada e aplicada.

É que, para além do positivismo jurídico sustentar a pureza científica do Direito,

também asseverou que deveria ser proscrita qualquer valoração de cunho ético-moral no

estudo e na aplicação da norma jurídica.

Novamente, é em Kelsen (2009,  p.  85)  que se verifica, com acuidade e

originalidade, dita forma de pensamento, na ocasião em que dito pensador analisa a (suposta

ausência de) ligação entre Direito e Moral e assenta que o objetivo da Teoria Pura do Direito é

[...] livrar, desligar totalmente o conceito de norma jurídica do conceito de norma moral da

orgulho de seguir  e  respeitar  o Texto Magno, com base em uma cultura política  do respeito  aos princípios
constitucionais,  no  seio  da  qual  o  Estado  Democrático  de  Direito  encontra-se  acima  dos  arranjos  políticos
circunstanciais e precários. Veja-se, relacionado ao “patriotismo constitucional”, Moreira (2012, p. 167-172), a
indicar o “patriotismo constitucional” como o ápice de desenvolvimento constitucional que pode ser encontrado
em dada Sociedade, antecedido pelas fases da “consciência constitucional” e do “sentimento constitucional”.
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qual se origina, e assegurar a legalidade do direito também perante a lei moral [...], de tal

modo que a norma jurídica, [...] como geralmente ocorre com a teoria tradicional, assim como

a norma moral como imperativo, não é entendida como juízo hipotético, como associação

específica de um fato, expresso de maneira condicionada [...],  para concluir  que a norma

jurídica [...] converte-se em proposição jurídica, que apresenta a forma básica da lei […].

Assim, para o positivismo jurídico kelseniano, não se cogitava considerar a Moral

e o Direito em um mesmo e único contexto, senão de forma distinta e separada, de maneira

que este último ficasse desarraigado de qualquer valoração, sendo que  tal foi o pensamento

dominante durante boa parte do século XX84.

Apresentado o assunto de outra maneira, de  modo  a  melhor  esclarecê-lo,

considerava-se que a norma jurídica deveria ser conforme ao Direito posto e vigente, não

necessariamente consentânea a algum preceito moral.

Deu-se, no entanto, que as já aludidas atrocidades decorrentes da Segunda Guerra

Mundial e, mais ainda, ao término daquela conflagração bélica, a criação da Organização das

Nações Unidas (e, mais particularmente, a emissão da Declaração Universal dos Direitos

Humanos, em 1948)85, feriram de morte o positivismo jurídico, porque redundaram em um

retorno do pensamento humano à necessidade de serem cultivados valores, para além da

análise, pura e simples, do frio texto de certa lei ou texto normativo86.

Efetivamente, a derrocada da Alemanha nazista e o julgamento dos seus  líderes

militares que daí se seguiu87, ao  ensejo  da  criação  do  Tribunal  Militar  Internacional  (o

comumente denominado Tribunal de Nuremberg) deram razão a uma necessária mudança de

posicionamento quanto ao papel do Direito.

84 Habermas (2012a, p. 118) analisa o positivismo jurídico kelseniano e o correlato desengate entre Direito e
Moral, defendido por aquele jusfilósofo austríaco.
85 Não se desmerece, também, que mesmo durante o curso do século XX, diversas outras escolas jurídicas, em
seus respectivos estudos hermenêuticos, procuraram apartar-se desta separação tão enfática entre as normas
jurídicas e os valores que nelas poderiam estar inseridos. São exemplos desta afirmação a Hermenêutica
Analítico-Descritiva de Alf Ross, a Lógica do Razoável de Recaséns Siches, a Hermenêutica Jurídica Estrutural
de Miguel Reale e a Hermenêutica Jurídica Gadameriana de Karl Larenz, apenas para que fiquemos na citação
de algumas delas. O escopo deste trabalho impede um estudo aprofundado a respeito, bastando que seja dito que
todas, de algum modo, procuraram criticar a ausência de um sentido axiológico nas normas jurídicas, tal como
advogada pelo positivismo jurídico. Para estudo detalhado a respeito, veja-se Teixeira (2012, p. 113-139).
86 É preciso afirmar que, em outro contexto e sob o manto de bases teóricas diversas, o jusnaturalismo assim o
fazia. Importa afirmar, no ponto, que o jusnaturalismo admitia normas de Direito Natural, superiores ao Direito
posto e não necessariamente inseridas neste último de forma expressa, de tal modo que advogava uma correlação
metafísica entre Direito e Moral. É, novamente, Habermas quem leciona a respeito (2012a, p. 119).
87 Nos julgamentos ocorridos em Nuremberg, as linhas de defesa básicas dos militares da Alemanha derrotada na
Segunda Guerra Mundial foram no sentido de que seguiram, unicamente, as ordens emanadas de autoridade
legitimada constitucional e legalmente para emiti-las (o Führer), bem como que o tribunal fora criado após os
crimes aventados, de maneira que estaria configurado um julgamento de exceção, inserido que estava na esfera
de competência de um tribunal ad hoc. Para um estudo aprofundado a respeito, veja-se Ferro (2002).
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A pureza do Direito foi, então, afastada, com a conclusão de que a norma jurídica

guarda um valor ético, a ser apurado  tanto pelo intérprete quanto pelo julgador, os quais se

apartam, por via de consequência, de um automatismo jurídico (ou assim o positivismo

jurídico pretendia que acontecesse), para serem verdadeiros  desveladores  do  sentido

característico de cada norma jurídica88.

Bonavides (2010, p. 135), a propósito, sustenta o seguinte:

[...] Os insucessos resultantes do formalismo positivista, onde o sistema
constitucional se esvazia de sentido e conteúdo, fizeram a reflexão de alguns
constitucionalistas se volver para a necessidade de um novo sistema,
compatível com aqueles valores materiais que pedem uma interpretação
'justa' da norma constitucional, cuja aplicação somente ocorre quando há
problemas em busca de solução, isto é, de serem resolvidos
interpretativamente e não raro escapam, rebeldes, aos critérios disponíveis de
ordenação jurídica.
Caiu assim o prestígio dos sistemas normativos abstratos respeitantes à
ordem constitucional. Sua impotência lógica para sustentar um método
interpretativo da Constituição carente de premissas sistemáticas ficou de
todo patente, disso advindo uma nova posição teórica cristalizada ao redor
do chamado sistema constitucional axiológico-teleológico, em substituição
portanto do malogrado sistema axiomático-dedutivo. [...]

O célebre Caso Lüth representou, na jurisprudência alemã, tal mudança de

paradigmas.

Por essa razão, sobre ele se discorrerá a seguir, em razão do efeito propagador das

constatações dali emanadas, aplicáveis ao estudo da racionalização das sanções estabelecidas

pela Lei da Improbidade Administrativa, precedida de um método de apuração estável – por

meio  do  qual  se  assegura  a  efetiva  prática  de  um ato  ímprobo  (ambas  são  as  propostas

defendidas por esta dissertação, em seu último capítulo).

1.8.1 O Caso Lüth89

No início da década de cinquenta do século XX, o alemão Eric Lüth – crítico de

cinema -, contrariado com o iminente lançamento de uma película filmada por Veit Harlan -

88 Leal (2002,  p.  121)  realiza importante asserção a respeito da impossibilidade da tarefa interpretativa, no
âmbito jurídico-normativo, ser desligada de valores morais sem, com isso, atacar o próprio Estado democrático,
o qual é a “condição discursiva e jurídico-espacial de validade e eficácia das decisões”.
89 Para um estudo a respeito do contexto histórico, com análise crítica, do Caso Lüth, veja-se a lição de Dimoulis
e Martins (2009, p. 235-251).
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notório simpatizante do nazismo e divulgador das ideias de segregação judaica durante a

Segunda Guerra Mundial -, incitou a população e, especificamente, o meio cinematográfico a

realizarem um boicote à obra do diretor.

O objetivo pretendido era no sentido de não haver veiculação nem

comparecimento às salas de cinema, para evitar qualquer conclusão de que o filme do referido

cineasta estivesse sendo prestigiado.

Veit Harlan, por essa razão, ingressou com ação judicial em face de Eric Lüth,

com base em norma do Código Civil alemão, para que o crítico cinematográfico findasse  a

conclamação ao boicote que propusera.

Nas instâncias ordinárias, o cineasta teve sua pretensão acolhida.

Ocorre  que,  não se  conformando, Eric Lüth ingressou com Reclamação

Constitucional, daí que o Tribunal Constitucional Federal foi chamado a decidir a questão e,

em 1958, reconheceu que não havia qualquer ilícito no chamado ao boicote, bem como que a

atitude encontrava-se albergada pela liberdade de expressão.

De acordo com Dimoulis e Martins (2009, p. 237), o Caso Lüth inovou o estudo

da dogmática constitucional, assim como a análise dos direitos fundamentais, em diversos

aspectos, elencados em seguida:

[...] Trata-se, talvez, da decisão mais conhecida e citada da jurisprudência do
Tribunal Constitucional Federal. Nela, foram lançadas as bases, não somente
da dogmática do direito fundamental da liberdade de expressão e seus
limites, como também de uma dogmática geral dos direitos fundamentais.
Nela, por exemplo, os direitos fundamentais foram, pela primeira vez,
claramente apresentados, ao mesmo tempo, como direitos públicos
subjetivos de resistência, direcionados contra o Estado e como ordem ou
ordenamento axiológico objetivo. Também foram lançadas as bases
dogmáticas das figuras da Drittwirkung e Ausstrahlungswirkung (eficácia
horizontal) dos direitos fundamentais, do efeito limitador dos direitos
fundamentais em face de seus limites (Wechselwirkung), da exigência de
ponderação no caso concreto e da questão processual do alcance da
competência do Tribunal Constitucional Federal no julgamento de uma
Reclamação Constitucional contra uma decisão judicial civil. [...]

Dois aspectos, do Caso Lüth, dizem respeito, mais diretamente, ao presente

estudo: o primeiro, relativo à previsão de uma ordem axiológica na Constituição - logo em

seguida pontuado; o segundo, consistente na necessidade de ponderação dos direitos

fundamentais, à vista do caso concreto - matéria a ser retomada no próximo capítulo desta

dissertação, ao ser apresentada análise acerca da Proporcionalidade.
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De fato, a menção à existência de um ordenamento valorativo das normas

constitucionais espelhou uma guinada sobre a visão dos operadores do Direito em relação à

Constituição e ultrapassou, por conseguinte, os estreitos limites impostos pelo positivismo

jurídico90.

O discurso jurídico e axiológico que, a partir de então, se sucedeu redundou,

inclusive, no esforço de Alexy tentar - ao lançar “Teoria dos Direitos Fundamentais”, em 1986

-, racionalizar a aplicação dos valores no bojo da Constituição, travestidos pelo signo

deontológico dos princípios.

Na aludida obra, o  autor  tedesco  procura apresentar uma teoria dos direitos

fundamentais com base na consideração de que as normas podem estar revestidas pelas

formas de princípios e regras, ambos com incontrastável força normativa.

Ademais, e fundamentalmente, apresentou a tese segundo a qual, na colisão entre

direitos fundamentais e, em especial, naqueles de natureza e  características eminentemente

principiológicas, deveria ter lugar a aplicação da Proporcionalidade91, de modo a ocorrer sua

ponderação diante do caso concreto, à vista das sub-regras da adequação (ou idoneidade), da

necessidade (ou exigibilidade) e da proporcionalidade em sentido estrito (ou ponderação,

propriamente dita).

A renovada visão axiológica do Direito e a consequente necessidade de

ponderação das normas principiológicas foram, em síntese, o resultado do reingresso da

Moral no âmbito do Direito.

Neste sentido, reafirme-se que  o Caso Lüth terminou por ser  o primeiro e mais

célebre julgamento, ocorrido na sequência do término da Segunda Guerra Mundial, a gerar a

inarredável certeza da aludida reinserção visto que, insofismavelmente, considerou que a

Constituição representa uma ordem de valores preexistentes  e,  por  via  de  consequência,

admitiu a premência da realização de ponderação de normas específicas, representativas dos

aludidos valores.

É, exatamente, neste mesmo  sentido que Britto  (2010,  p.  88)92 apresenta a

seguinte lição, em tudo realçando a necessidade de ser levado em conta o sentido ético e

valorativo do Direito:

90 É certo que tal conclusão aplica-se à criação de um procedimento racional que assegure a presença de um ato
ímprobo para, em seguida, serem estabelecidas as penalidades previstas na Lei nº 8.429/1992.
91 Veja-se, a propósito, Silva, V. (2011b). Para outra visão a respeito da aplicação dos princípios e das regras, ao
ser usada, especificamente, a Proporcionalidade, veja-se Ávila (2012).
92 Veja-se, também, a propósito da ordem objetiva de valores da Constituição, as importantes lições de Barroso
(2011, p. 108-109).
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[...] Deveras, sendo a Constituição a lei de todas as leis que o Estado produz,
os valores nela positivados são também os valores de todos os valores que as
demais leis venham a positivar. Reexplicando: os valores de berço
constitucional são o hierárquico referencial de todos os outros valores de
matriz infraconstitucional. Valores, estes últimos, que de alguma forma têm
que se reconduzir aos primeiros, pena de invalidade (que para isto serve o
princípio da supremacia formal e material da Constituição). [...]

No entanto, a  orientação que se vem de apontar  não partiu, nem mesmo teve

origem, unicamente nos tribunais e pelas ideias dos operadores estritamente jurídicos.

É que o estudo do Direito e do fenômeno jurídico - assim como sua correlação

com a Moral e a importância que possui junto ao meio social -, voltou a ser analisado, em

larga escala, pelos filósofos contemporâneos, gerando um movimento circular e ininterrupto

com os juristas e proporcionando, em seguida, uma retroalimentação de  tal  sorte  que foi

gerado e desenvolvido o, assim cognominado, pós-positivismo.

É, precisamente, sobre tal particularidade que se discorrerá a seguir, de modo a

reforçar o reingresso da Filosofia na Constituição e o consequente nascimento do pós-

positivismo, fonte primordial da atual leitura com que se deve realizar a interpretação e

aplicação da LIA e, consequentemente, de suas respectivas sanções, inseridas em um

procedimento racional de apuração dos atos de improbidade administrativa.

1.8.2 O Pós-Positivismo93

A derrocada histórica e dogmática do pensamento positivista, como já salientado,

originou uma renovada maneira  de serem vistas as normas constitucionais, ao serem nelas

reconhecidos os valores morais.

De igual modo, linhas atrás asseverou-se94 - e ora é reforçado - que surgiu, fruto

de tal concepção, o pós-positivismo.

Com efeito, o pós-positivismo reaproxima, na prática, o Direito e a Moral, não em

um sentido metafísico ou sobrenatural, como pretendera o jusnaturalismo, mas sim, com base

em critérios de racionalidade cada vez mais eficientes e claros, de modo tal que seja garantido

tanto o sentimento de  justiça quanto a sensação de segurança jurídica (ambos inerentes ao

Direito).

93 Diversos estudos de cunho filosófico e voltados à análise do Direito têm sido produzidos no Brasil. Citam-se,
exemplificativamente: Cambi (2011); Cruz (2007); Rocha (2011); Saavedra (2006); Sarmento (2009).
94 Recordam-se, no ponto, as lições de Barroso (2011, p. 264).
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Neste sentido, o pós-positivismo também se afasta do positivismo, precisamente

pela consideração que carrega em seu cerne, de que Direito e Moral encontram-se

inarredavelmente vinculados  e  entrelaçados, em um natural  e  reconhecido  panorama  de

abertura hermenêutica e filosófica do sistema jurídico,  fundado  na  força  normativa  dos

princípios95.

É, portanto, sob  o  manto  do  prefalado  contexto que Alexy desenvolveu,

precipuamente no último quartel do século XX e no início do século XXI, estudos seminais

que contribuíram para o engrandecimento da compreensão do pós-positivismo (veja-se, v. g.,

CORRENTES..., 2010)96.

Entre nós é, novamente, por meio de Britto (2006, p. 216) que se buscam as linhas

necessárias para melhor esclarecer o pós-positivismo e o sentido de fraternidade racional que

possui e acalenta:

[...] Efetivamente, se considerarmos a evolução histórica do
Constitucionalismo, podemos facilmente ajuizar que ele foi liberal,
inicialmente, e depois social. Chegando, nos dias presentes, à etapa fraternal
da sua existência. Desde que entendamos por Constitucionalismo Fraternal
esta fase em que as Constituições incorporam às franquias liberais e sociais
de cada povo soberano a dimensão da Fraternidade; isto é, a dimensão das
ações estatais afirmativas, que são atividades assecuratórias da abertura de
oportunidades para os segmentos sociais historicamente desfavorecidos,
como, por exemplo, os negros, os deficientes físicos e as mulheres (para
além, portanto, da mera proibição de preconceitos). De par com isso, o
constitucionalismo fraternal alcança a dimensão da luta pela afirmação do
valor do Desenvolvimento, do Meio Ambiente ecologicamente equilibrado,
da Democracia e até de certos aspectos do urbanismo como direitos
fundamentais. Tudo na perspectiva de se fazer da interação humana uma
verdadeira comunidade; isto é, uma comunhão de vida, pela consciência de
que, estando todos em um mesmo barco, não têm como escapar da mesma
sorte ou destino histórico. [...]

Demais disso, as  mais  diferenciadas  correntes filosóficas, cada uma delas

trilhando  por caminhos diversos, passaram a reconhecer no Direito um repositório

fundamental para a vida social, sendo oportuno lembrar  algumas delas  e  seus respectivos

autores e/ou principais representantes: Teoria do Agir Comunicativo (Jürgen Habermas),

Teoria Crítica do Reconhecimento (Axel Honneth), Teoria dos Sistemas Sociais (Niklas

Luhmann), Neojusnaturalismo (John Finnis), Neocontratualismo (John Rawls) e Análise

Econômica do Direito (Richard Posner)97.

95 Habermas (2012a, p. 259).
96 É particularmente interessante e esclarecedora a leitura de artigo lavrado pelo citado autor alemão - bem como
de outros mais, escritos por pensadores representantes de escolas filosóficas as mais diversas -, na citada obra.
97 Não há o escopo, aqui, de ser feita  menção particularizada a respeito de cada escola filosófica rememorada,
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Robles (2005, p. 69-70), sintetizando o que se vem de delinear, assevera:

[...] A teoria do direito natural  praticamente monopolizou o panorama até
finais  do  século  XVIII.  Foi  nessa  época  que  começou  a  se  impor  o
positivismo jurídico, que nega a existência do direito natural e proclama o
direito  positivo  [...]  como  o  único  objeto  de  conhecimento  científico;  o
positivismo, elevando a ciência à categoria de única forma de conhecimento
geral  válido,  deixa para a filosofia a expressão da subjetividade,  ou seja,
aqueles temas sobre os quais a ciência ou a razão positiva nada pode dizer:
os valores – entre eles a justiça – são arremessados ao limbo da ideologia
como acientíficos; [...].
A partir de meados do século XX, a crise do positivismo como modelo
epistemológico geral suscita um debate [...] sobre a distinção entre ciência e
filosofia, por um lado, e sobre a universalização da linguagem como centro
de referência do pensamento filosófico (o chamado linguistic turn). [...]
A nova panorâmica de enfoques também incide no pensamento jurídico. Não
por acaso, já há (sic) algumas décadas vem se impondo, cada vez com mais
força, a expressão teoria do direito para denominar a disciplina que,
superando os preconceitos do positivismo, mas sem determinar um retorno
ao tradicional jusnaturalismo, seja capaz de pôr ordem no mundo intelectual
do direito, de modo a recuperar, numa visão integral, os temas considerados
irracionais que haviam sido expulsos da ciência jurídica, em especial o tema
da justiça e o tema da argumentação racional no momento da decisão
jurídica. [...]

Vislumbrou-se (e a ela, efetivamente, se chegou), então, a terceira e derradeira

fase em relação ao pleno reconhecimento jurídico-normativo da Constituição, por meio da

qual o Texto Constitucional passou, de fato, a reconhecer e guardar um sentido ético, um valor

moral, um nível inarredavelmente axiológico.

Verificou-se, por conseguinte, que a Constituição, albergando em sua compleição

normativa uma orientação ética e valorativa, abriu-se, por via de consequência, às linhas e

concepções emanadas da Filosofia daí que, ao ser reconhecido no Texto Constitucional esta

particular natureza, passou a também ser uma Constituição Filosófica.

Eis, portanto, a  síntese  do caminho trilhado pela Constituição, desde a sua

consagração em um texto escrito, no final do século XVIII: reconheceu-se a sua força

normativa, percebeu-se que não era representante somente da Ciência Jurídica e, finalmente,

observou-se que guardava em seu conteúdo um manifesto sentido axiológico –  a ser

desvelado de forma racional.

O capítulo seguinte, neste norte, fundado no arcabouço teórico e normativo que se

vem de apresentar, dissertará mais diretamente sobre o contexto constitucional dentro do qual

está  inserida a Lei da Improbidade Administrativa, discorrerá  sobre  a  ponderação

bastando que seja afirmado que todas encontram-se inseridas na renovada maneira de ser encarado o Direito pós-
positivista.
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principiológica que acontece ao serem impostas as sanções decorrentes de atos ímprobos, bem

como delimitará as características normativas que envolvem a Lei nº 8.429/1992, desde  o

histórico legislativo voltado ao combate a malfeitos administrativos até a menção a casos nos

quais foram realizados julgamentos acerca de tais ilícitos, pelo Supremo Tribunal Federal

brasileiro, com o uso da Proporcionalidade.

Adianta-se, mais ainda, que a última terça parte deste estudo tratará da proposição

de um procedimento, tendente a melhorar a apuração quanto à prática de um ato ímprobo para

que, em seguida, com maior segurança e previsibilidade, sejam aplicadas – racionalmente e à

vista de outra proposta formulada nesta dissertação - as correspondentes penalidades previstas

na LIA.
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CAPÍTULO 2

A LEI DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, A PROPORCIONALIDADE E O

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

É  o  caso,  uma  vez  mais,  de sobrelevar a importância de ser reconhecida a

correlação – mais do que isso, o entrelaçamento -  entre Direito e Moral, antes apontados e

demonstrados.

Trilhando  nesta  mesma  direção,  perscrutar o lugar da Constituição, em uma

sociedade plural, contraditória e ambivalente (pós-moderna),  no plano  de uma insofismável

aproximação racional –  pós-positivista - entre Direito e Moral são, efetivamente, pilares e

premissas do presente estudo, de modo tal que viabilizam e dão sentido às linhas que,

doravante, serão traçadas.

2.1 Considerações Iniciais

Os fundamentos teóricos e fáticos apresentados no primeiro capítulo são, de fato,

as portas de entrada para que, a seguir, reste viabilizada a geração de um procedimento para

apurar a efetiva prática de um ato ímprobo98 e, em seguida, seja racionalizada a aplicação das

sanções respectivas –  previstas na LIA -, a partir da necessária utilização da

Proporcionalidade.

Neste sentido, o presente Capítulo contextualizará, em linha de princípio, a

própria Lei da  Improbidade  Administrativa, com a demonstração dos diversos temas e

aspectos trazidos a lume pelo referido diploma normativo para, assim, afirmar a sua

inarredável relevância jurídico-normativa.

Será necessário, portanto, oferecer  um  preliminar  estudo histórico –

particularmente, a partir do século XX - a respeito da legislação precedente à LIA que buscou,

de forma pioneira, combater a prática de ilícitos no âmbito da Administração Pública para, em

98 Osório (2013, p. 43), neste sentido, disserta sobre a necessidade de um imperativo ético no que diz respeito à
boa gestão pública na pós-modernidade.
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um segundo instante, apontar o original e fundamental dispositivo da Constituição brasileira

que dá causa e lastro à LIA.

Analisar-se-ão, em seguida, as espécies de atos ímprobos para viabilizar, na última

terça parte deste trabalho científico, o estudo relacionado às sanções a elas correspondentes,

com a intenção específica de demonstrar, quanto  às penalidades, que a própria Lei da

Improbidade Administrativa estabeleceu critérios iniciais para a sua respectiva fixação.

Ditos paradigmas, no entanto, e assim se procurará demonstrar, não se mostram

suficientes e demandam complementação o que, igualmente, proporcionará a apresentação de

outros parâmetros, voltados ao cumprimento do desiderato de aplicação racional das aludidas

penalidades antecedida, por seu turno, de um procedimento tendente a delimitar, com a maior

precisão possível, a efetiva prática de um ato ímprobo.

Já a Proporcionalidade permeará, necessariamente, a aplicação destes parâmetros

os quais, volta-se a afirmar, poderão ser tomados como norte para a fixação racional das

sanções em comento, uma vez que a própria previsão  de aludidas penalidades  pressupõe a

necessária existência de conflito entre normas constitucionais que regem o devido processo

legal material e a probidadade administrativa99.

2.2 A Lei da Improbidade Administrativa

O histórico  legislativo  que  conduziu,  enfim,  à  edição  da  LIA,  assim  como a

natureza  jurídica  da  Ação  de  Improbidade  Administrativa  e  a  localização  do  tema  na

Constituição de 1988 (consagradora do Princípio Republicano), serão questões discutidas, de

agora em diante.

De igual modo, discorrer-se-á sobre as disposições normativas encontradas na Lei

nº 8.429/1992, tudo para contribuir às proposições a serem ofertadas no último capítulo.

2.2.1 Reminiscências Históricas100

99 No que toca ao particular interesse de estudo a respeito da colisão que ocorre entre normas constitucionais,
veja-se Almeida, L. (2001).
100 Osório (2013, p. 97-103) realiza importante estudo sobre o histórico da improbidade administrativa como
espécie  de  má  gestão  pública  no  Direito  Brasileiro,  tanto  sob  a  perspectiva  constitucional,  quanto  sob  a
perspectiva legal.
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A Lei nº 8.429/92 fez acontecer destacada e inovadora transformação no que tange

ao  combate à prática de atos ímprobos os quais, desafortunadamente  e  desde os  tempos

coloniais, encontram-se presentes na configuração da sociedade que resultou no Estado

Brasileiro101.

É importante lembrar, então, “que o Brasil-Colônia representou fundamentalmente

um prolongamento do Estado português”, fundado em uma “profunda confusão entre a res

publica e a res privata” o que, na esfera político-administrativa, fez-nos “legatários de uma

epidemia – até hoje de difícil reparação – marcada pela apropriação particular do cargo, pela

posse privada dos bens públicos, pela gratuidade formal e pelo desfrute compensatório de

vantagens indiretas” (IMPROBIDADE..., 2013, p. 1).

Vê-se, portanto, que o desfalque indevido do patrimônio público e, de resto, a

prática de toda sorte de ilícitos administrativos contra a Fazenda Pública, remontam à época

colonial  e  demonstram  a  importância  e  atualidade  do  tema,  que  resiste  em  não  sair  do

noticiário nacional102.

Estabelecendo-se, no entanto, um corte de estudo para o século XX e, mais

especificamente, sobre a legislação  de  natureza  cível103 anterior à Constituição de 1988,

sustenta Rizzardo (2009, p. 357) que, efetivamente, “o primeiro diploma que previu sanções,

como a perda do patrimônio, para os atos de enriquecimento ilícito e lesivos ao Poder Público

foi o Decreto nº 3.240, de 08.05.1941”104.

101 Bueno (2006, p. 125), ao discorrer sobre como se deu a construção da cidade de Salvador, pelo primeiro
Governador-Geral do Brasil – Tomé de Sousa –, apresenta esclarecedora e triste narrativa sobre a corrupção que
ali imperou e de como certas práticas ilícitas perpetuam-se, colhendo do tempo apenas uma nova roupagem,
acomodação e nomenclatura:
[...] Onde foi parar tanto dinheiro? Parte foi gasta, parte desviada. Investigando os papéis da Câmara de
Salvador, Teodoro Sampaio pinta um quadro de dissolução geral: ‘Os infratores, de todos os gêneros, eram
contumazes, e as penas não passavam de ameaças. As multas raro se pagavam. Os atravessadores de mercadorias
zombavam das medidas que contra seu comércio aladroado adotavam os oficiais da Câmara. Os arrendatários
dos impostos conluiavam-se com os mercadores, consentindo que estes fraudassem as almotaçarias.’
Quando os pregões de arrematação das empreitadas se encerravam, o nome do vencedor, anunciado com alguma
solenidade pelo porteiro da Câmara, raramente causava surpresa. Os empreiteiros loteavam as obras entre si,
combinando os lances antecipadamente, muitas vezes em conluio com o leiloeiro, e superfaturando o custo das
obras. [...]
102 De fato, exemplo manifesto do que se vem de aludir é representado pela Ação Penal nº 470 (alcunhada de
“Escândalo do Mensalão”), julgada pela Supremo Tribunal Federal e que girou em torno de desvio de verbas
públicas, entre os anos de 2005 e 2006, para viabilizar a garantia de apoio político e parlamentar, bem como
governabilidade, ao Partido dos Trabalhadores, durante o mandato do então Presidente da República, Luiz Inácio
Lula da Silva.
103 Diga-se,  a  propósito,  que  a  legislação  penal,  desde  sempre,  fez  previsão  de  crimes  envolvendo  o
depauperamento do patrimônio público, do que é exemplo o Código Penal de 1940 (art. 312 e seguintes), como
também o fora o Código Penal de 1890 (art. 214 e seguintes) e, mesmo antes deste último, o Código Criminal de
1830 (art. 130 e seguintes), apenas para que sejam mencionadas as codificações penais editadas após o advento
da Independência do Brasil.
104 É preciso salientar que a Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-lei nº 5.452, de 01/05/1943) também
fez menção, em seu art. 482, alínea a, ao ato de improbidade administrativa como fundamento para a rescisão do
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Constava, então, da ementa do Decreto nº 3.240/1941, a sujeição a sequestro dos

bens de pessoas indiciadas por crimes de que resultava prejuízo para a Fazenda Pública, além

daqueles então previstos na Consolidação das Leis Penais.105

Em seguida, duas leis sedimentaram o marco normativo no combate aos,  hoje

cognominados,  atos de improbidade administrativa: a Lei nº 3.164, de 01.07.1957 (também

chamada de Lei Pitombo-Godói Ilha) e a Lei nº 3.502, de 21.12.1958 (denominada, ainda, de

Lei Bilac Pinto).

Tais foram, precisamente, os precedentes legislativos mais próximos, a influenciar

e  inspirar  a  edição da Lei da  Improbidade  Administrativa, tanto assim  que esta,

expressamente, revogou-os, em seu respectivo art. 25.

De fato, a Lei Pitombo-Godói Ilha previa, na linha do que estabeleceu o seu

correspondente art. 1º, que estavam “sujeitos a sequestro e à sua perda em favor da Fazenda

Pública os bens adquiridos pelo servidor público, por influência ou abuso de cargo ou função

pública, ou de emprego em entidade autárquica, sem prejuízo da responsabilidade criminal em

que tenha aquele incorrido”106.

Por sua vez, a Lei Bilac Pinto regulou o “sequestro e o perdimento de bens nos

casos de enriquecimento ilícito, por influência ou abuso do cargo ou função”, conforme a

alusão de sua respectiva ementa107.

Dá-se que, a despeito da real intenção de prevenirem e reprimirem condutas que,

eventualmente, atentassem contra a Administração Pública e do  manifesto  sentido  de

corrigirem, por conseguinte, os ilícitos  e desmandos administrativos, os dois diplomas

normativos foram, contudo, tímidos em suas previsões e intenções e não serviram, na prática,

aos fins a que se destinavam, pelo  que sua superação histórica (revogação)  precisou,

invariavelmente, ocorrer.

Idênticas  razões levaram, inclusive, Rizzardo  (2009,  p.  359) a  arrematar  no

sentido de que  [...] não tiveram uma real efetividade prática, tendo sido recepcionadas pela

Constituição de 1988. Era necessário um instrumento legal mais duro e de medidas drásticas,

desenvolvendo-se os movimentos sociais e políticos para impor uma nova ordem [...].

contrato de trabalho, pelo empregador, por justa causa. Ocorre que, à época, sua abrangência circunscrevia-se – e
assim ainda acontece - às relações de emprego e, assim, acaba não servindo de paradigma inteiramente cabível
para descrever a historicidade dos atos ímprobos cometidos, especificamente, por servidores públicos, no âmbito
de normas aplicáveis ao regime jurídico-administrativo.
105 A íntegra do Decreto nº 3.240/1941 pode ser achada na página eletrônica
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del3240.htm.
106 O texto integral pode ser encontrado em http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?
numero=3164&tipo_norma=LEI&data=19570601&link=s. Acesso em 18.06.2012.
107 O texto, na íntegra, é passível de ser achado em http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?
numero=3502&tipo_norma=LEI&data=19581221&link=s. Acesso em 18.06.2012.
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Seria preciso, assim, diante de tal  panorama normativo,  um novo marco legal

para, efetivamente, combater a prática de atos ímprobos. Veio a lume, então, com a

redemocratização brasileira que resultou na Constituição de 1988, a LIA.

Viabiliza-se,  no ponto,  de modo preliminar ao estudo da Lei  nº 8.429/1992,  a

necessária realização de  digressão a respeito da natureza jurídica da Ação de Improbidade

Administrativa, naturalmente inserida no estudo da tutela dos direitos e interesses difusos,

conforme será melhor exposto em seguida.

2.2.2 A Natureza Jurídica da Ação de Improbidade Administrativa

A LIA e, por via de consequência, a defesa do patrimônio público, estão

naturalmente inseridas no espectro da tutela coletiva de natureza civil no qual é resguardado,

precipuamente (mas não unicamente), o interesse público primário.

Explica-se com maior vagar a assertiva delineada.

Efetivamente, a Lei nº 8.429/1992 encontra-se disposta, do ponto de vista

procedimental, na mesma linha de defesa inaugurada pela Lei da Ação Civil Pública (Lei nº

7.347, de 24/07/1985), em relação à qual o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078,

de 11/09/1990) acabou formando um microssistema processual108.

É que, na medida em que a Lei nº 7.347/1985 e a Lei nº 8.078/1990, em conjunto,

conceituam e tutelam os interesses e direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos,

importa salientar que a Lei da Improbidade Administrativa, ao buscar a defesa e a proteção da

probidade administrativa e do patrimônio público, está inarredavelmente vinculada aos dois

textos legislativos anteriormente citados109.

108 Almeida, J. (2001, p. 176) assevera quanto à aplicação integrada entre a Lei da Ação Civil Pública e o Código
de Defesa do Consumidor:
[…] Já aqui não se fala de aplicação subsidiária, mas de aplicação integrada. Os arts. 21 da LACP e 90 do CDC
promoveram verdadeira integração dos sistemas postos nos dois diplomas legislativos.
Assim, normas contidas no CDC, como os arts. 81, parágrafo único, I a III (conceituação de interesses ou
direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos), 83 (ampliação no número de ações cabíveis), 84, §§ 1º a
5º (normas sobre tutela específica), aplicam-se integralmente à ação civil pública, posto que compatíveis com o
arcabouço da LACP. […].
No mesmo sentido, Mazzilli (1999, p. 129) e Vigliar (1999, p. 139).
109 Nesta mesma direção, inclusive, encontra-se firmada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Veja-
se, por todos os julgamentos em igual sentido, o proferido no Recurso Especial nº 1.098.669, Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, j. em 04/11/2010, DJ de 12/11/2010.
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A propósito, a Lei nº 8.429/1992 representa,  certamente,  “um dos mais

importantes diplomas destinados à defesa de interesses transindividuais” (VIGLIAR, 1999, p.

143).

Recorde-se, de igual forma, a particular  noção de interesse público primário, a

retratar a “manifestação de vontade social, aquilo que a sociedade deseja para si própria”

(SOUZA, 2001, p. 3), para que advenha a conclusão segundo a qual a proteção da probidade

administrativa e do patrimônio público –  contida na LIA –  reflete, precisamente, tal

modalidade de interesse público110.

Por essa razão e, mais ainda, porque a probidade administrativa e a consequente

defesa do patrimônio público configuram um interesse difuso111, tem-se que a Lei da

Improbidade Administrativa encontra, na Lei da Ação Civil Pública e no Código de Defesa do

Consumidor, perfeita  integração jurídico-normativa,  a  propiciar  a  plena  aplicação de seus

dispositivos.

Pelos mesmos motivos, não há margem para dúvida no sentido de que a LIA

possui natureza cível.

Nesta  idêntica direção, Aurelli argumenta  que a ação de improbidade

administrativa “tem natureza jurídica de ação civil pública em função de seu objeto, que é a

defesa de interesses metaindividuais, isto é, os atos de improbidade administrativa “definidos

nessa lei atingem bens de natureza difusa: o erário público e a moralidade administrativa,

considerados, respectivamente, patrimônio público e social de todos” (IMPROBIDADE...,

2013, p. 10-11).

Em síntese, a Lei nº 8.429/1992 possui natureza jurídica cível e, inserida no

microssistema da Lei nº 7.347/1985 e da Lei nº 8.078/1990, procura resguardar, em primeira

mão, o interesse público primário – difuso,  por  natureza -  voltado à defesa da probidade

administrativa.

A propósito, pode-se colher do art. 1º, § 1º, da Lei da Ação Popular (Lei nº 4.717,

de 29/06/1965), este sentido mais amplo de patrimônio público, com a característica de ser

110 É bem verdade que também poderá estar  presente, na hipótese de defesa da probidade administrativa, o
interesse público secundário, a implicar no “interesse do gestor da coisa pública” (SOUZA, 2001, p. 4). Ocorre
que tal constatação não afasta a consideração da presença concomitante  (necessária) do interesse público
primário o qual é, em boa parte das situações, diverso do interesse público secundário (ou seja, a vontade do
administrador público nem sempre se  mostra  –  ou  permanece  -  associada à vontade e aos interesses da
comunidade à qual pertence). De resto, o interesse público primário deve ser avaliado, em cada caso, antes de ser
considerado o interesse público secundário.
111 O art. 81, parágrafo único, I, do Código de Defesa do Consumidor, conceitua os direitos difusos, como sendo
os “transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por
circunstâncias de fato”. Possuem, portanto, a característica fundamental de serem metaindividuais, porque
ultrapassam a esfera de interesse de cada pessoa, individualmente considerada.
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um  interesse  difuso,  na  medida  em  que  o  citado  dispositivo  legal  conceitua,  de  fato,

patrimônio público, como os “bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico

ou turístico”112.

É com base, então, em tais premissas que se passará a tratar, já na seção seguinte,

a respeito  da compleição constitucional da defesa da probidade administrativa e, no  passo

seguinte, se comentará sobre o conteúdo da própria Lei nº 8.429/1992.

2.2.3 A Constituição de 1988, a Lei nº 8.429/1992 e o Princípio Republicano

Deu-se que - fruto dos novos e democráticos ares político-institucionais,

finalmente concretizados ao ser promulgada a Constituição de 1988, a qual  fez apor em seu

art. 37, caput, o respeito aos Princípios da Administração Pública113, e em seu art. 37, §§ 4º e

5º114, a previsão e a disciplina das penalidades em decorrência da realização de atos

ímprobos115 -, a Lei nº 8.429/1992 passou a prever diversas condutas ilícitas, cometidas em

detrimento da Administração Pública, bem como as respectivas sanções.

Houve,  de  fato,  como  efeito  do  processo  de  redemocratização  brasileira,  a

constitucionalização  das  questões  relacionadas  à  probidade  administrativa  e  à  moralidade

pública, entendido o fenômeno da constitucionalização como a “irradiação dos efeitos das

normas (ou valores) constitucionais aos outros ramos do direito” (SILVA, V., 2011a, p. 18).

Assim  é  que  -  resultado  da  apresentação  do Projeto de Lei nº 1.446/1991,

proveniente do Poder Executivo -, a Lei da Improbidade Administrativa guarda o escopo de

112 De igual maneira, não se pode deixar de concluir que a Lei da Ação Popular integra o microssistema que
resguarda e defende os interesses difusos e coletivos. Neste sentido, inclusive, é a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça expressada, por exemplo, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 713.537, Rel.
Min. Luiz Fux, j. em 23/10/2007, DJ de 22/11/2007.
113 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte: [...] (redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/1998).
114 Art. 37. […]
§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função
pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem
prejuízo da ação penal cabível.
§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que
causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. [...]
115 Reforça-se, em complementação, que o art. 15, V, da Constituição de 1988, também prevê que é vedada a
cassação de direitos políticos e que, por outro lado, o art. 37, § 4º, do mesmo Texto Constitucional, estabelece
que sejam suspensos em razão de prática de atos de improbidade administrativa.
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defender, no âmbito civil, a probidade administrativa e, por conseguinte, o próprio regime

democrático de direito, abraçado e previsto no art. 1º, da Constituição de 1988116.

Tulio (ESCOLA..., 2011a, p. 152), seguindo esta mesma trilha,  comenta sobre o

advento da Lei nº 8.429/1992 ao delinear o seguinte:

[...] Finalmente, a Constituição Federal de 1988 trouxe referência expressa à
moralidade (arts. 5º, LXXIII, e 37, caput). É da mesma constituição a
utilização da expressão “improbidade administrativa”  e a previsão de
penalidades para aqueles que nela incorrerem (arts. 15, V, e 37, § 4º), o que
levou à edição da Lei n. 8.429, de 1992. [...]

A Lei nº 8.429/1992, efetivamente, trouxe a certeza de que o combate à corrupção

é, não apenas, um dever do Estado, como também se mostra fundamental ao crescimento da

própria  sociedade brasileira, pela constatação segundo a qual todo ato de improbidade

administrativa configura, a um só tempo, um desrespeito ao cidadão e à comunidade a qual

ele, cidadão, pertence.

Por essa mesma razão, e como não poderia ser diferente na  democrática

formatação do Estado Brasileiro a partir de 1988, a Lei da Improbidade Administrativa

estabeleceu graves sanções em razão da prática de atos ímprobos e, portanto, pouco ou nada

republicanos, o que tornou de capital relevância o estudo do tema, fundamentalmente, em

benefício da racionalidade das decisões judiciais que digam respeito ao referido texto

normativo (daí, também, a necessidade da previsão de um procedimento seguro para apuração

do efetivo cometimento de atos ímprobos).

A propósito, o Princípio Republicano constitui vetor central para a efetiva

compreensão da Lei nº 8.429/1992, uma vez que este diploma legal vai buscar naquela norma

principiológica as fontes que procura manter hígidas.

Neste mesmo sentido, Ataliba (2007, p. 37-38), ao dissertar a respeito do Princípio

Republicano, pontifica:

[...] Caracteriza-se modernamente o regime republicano pela tripartição do
exercício  do  poder  e  pela  periodicidade  dos  mandatos  políticos,  com
conseqüentes responsabilidades dos mandatários.
Todos  os  mandamentos  constitucionais  que  estabelecem os  complexos  e
sofisticados  sistemas  de  controle,  fiscalização,  responsabilização  e
representatividade, bem como os mecanismos de equilíbrio, harmonia [...] e
demais  procedimentos  a  serem  observados  no  relacionamento  entre  os
poderes, asseguram, viabilizam, equacionam, reiteram, reforçam e garantem

116 Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...]



67

o princípio republicano, realçando sua função primacial no sistema jurídico.
Assim, funciona ele como alicerce de toda a estrutura constitucional, pedra

de toque ou chave de abóbada do sistema. [...]

O Princípio Republicano117, por essa mesma razão, faz gerar um verdadeiro e

fundamental regime jurídico-constitucional de responsabilidade, no seio do qual os

administradores e gestores públicos devem, necessariamente, responder por seus atos, uma

vez que não conduzem –  ou  não  deveriam  conduzir  -  o Estado por anseios  de  cunho

individual  e/ou  egoísta  mas, sim, em benefício do interesse coletivo e, em particular, da

comunidade onde vivem118.

É preciso salientar, ainda, que mais do que prestigiar o Princípio Republicano, a

LIA caminhou no sentido de conferir maior efetividade ao aparelho estatal, no sentido de

reverter ao Erário todo e qualquer recurso público, desfalcado de forma indevida, além de

alçar os Princípios regedores da Administração Pública a uma normatividade e concretização

nunca antes vistas no Direito Brasileiro.119

Por isso mesmo, institutos como a indisponibilidade e o sequestro de bens foram

previstos, sem prejuízo de outras medidas cautelares, tendentes a garantir a satisfação do

interesse público, não apenas para prever o sancionamento, em tese, contra quem cometa ato

de improbidade administrativa, como também para que, de fato, tais penalidades sejam

cumpridas e, com isso, garanta-se a efetividade relacionada ao zelo com a coisa pública.

A propósito, o conceito moderno de Republicanismo, bem como os valores que

lhe são decorrentes, compatibilizam-se com “o multiculturalismo vigente nas sociedades na

117 Merece recordação o fato de que a edição da Lei nº 9.784, de 29/01/1999 (a qual regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal), em tudo prestigia o Princípio Republicano, ao
prever, exemplificativamente, os princípios e critérios que devem ser observados no curso dos processos
administrativos (art. 2º), os direitos dos administrados (art. 3º), o dever de decidir do gestor público (arts. 48 e
49) e a motivação que deve, necessariamente, acompanhar a decisão (art. 50). O inteiro teor do citado texto
normativo encontra-se disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9784.htm. Acesso em
01/11/2013.
118 Não é escopo desta dissertação delimitar, de forma plena e exauriente, o sentido do Princípio Republicano,
senão para assegurar que deve ele, necessariamente, ser a inspiração no âmbito da gerência das atividades
estatais para uma atuação proba e honesta. De toda maneira, Agra (2005,  p.  16)  sintetiza as principais
características do Republicanismo:
[…] o conceito de Republicanismo deve ser estruturado com base em um radical comum que o caracteriza. De
forma bastante concisa, podemos elencar as suas principais características: a) negação de qualquer tipo de
dominação, seja através de relações de escravidão, de relações feudais ou assalariada; b) defesa e difusão das
virtudes cívicas; c) estabelecimento de um Estado de Direito; d) construção de uma democracia participativa; e)
incentivo ao autogoverno dos cidadãos; f) implementação de políticas que atenuem a desigualdade social,
através da efetivação da isonomia substancial. […].
119 No ponto, merece ser mencionado o fato segundo o qual, de simples meios de integração da vontade do juiz
(art. 4º, do Decreto-lei nº 4.657,  de 04/09/1942  –  Lei de Introdução às  Normas do Direito  Brasileiro), os
princípios passaram a ter tamanha normatividade que a sua violação, por si só, passou a ser bastante para
configurar a prática de um ato ímprobo (art. 11, da Lei  da  Improbidade  Administrativa). Trata-se, neste
particular, de mais uma constatação que demonstra e configura  a mudança axiológica que o pós-positivismo
trouxe sobre os textos normativos e, por conseguinte, sobre as interpretações que acontecem a partir deles.
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medida que fornece alguns standards de conduta compartilhados pela população, a despeito

das diferenças que a separam” (AGRA, 2007, p. 110).

Verifica-se, neste passo, a possibilidade de agregação do Princípio Republicano à

sociedade pós-moderna, em um contexto no qual resguardar os valores constitucionais

expressos no art. 37, caput, da Constituição de 1988, bem como todos os demais que lhes são

correlatos, afigura-se como o alicerce  da Lei nº 8.429/1992 e o que, enfim, lhe confere e

concede legitimidade.

Inspirada, então, no regime democrático de direito e nas bases postas pelo

Republicanismo, a Lei da Improbidade Administrativa trouxe a lume vinte e cinco artigos,

subdivididos em oito capítulos, a seguir estudados e detalhados.

2.2.4 As Disposições Normativas da Lei nº 8.429/1992

Torna-se  necessária  uma análise,  ainda que breve, das disposições normativas

estabelecidas na Lei da Improbidade Administrativa.

Assim é que o Capítulo I (Das Disposições Gerais) delimitou, basicamente, o que

deve ser tido, para os efeitos da LIA, como Administração Pública (art. 1º), além de indicar os

sujeitos ativos dos atos ímprobos (arts. 2º e 3º) e as normas gerais a respeito dos deveres dos

agentes públicos (art. 4º).

Fez previsão, ademais, o mesmo Capítulo I, sobre a responsabilidade patrimonial

em decorrência do cometimento de atos de improbidade administrativa  (arts. 5º, 6º e 8º) e,

enfim, discorreu acerca  da possibilidade de decretação de indisponibilidade de bens, esta

última voltada, especificamente, à garantia de ressarcimento ao Erário (art. 7º).

O Capítulo II (Dos Atos de Improbidade Administrativa), por seu turno, foi

separado em três seções, cada uma das quais prevendo certa modalidade de conduta a

acarretar uma correlata forma de ato ímprobo, a saber: aqueles que importam enriquecimento

ilícito (Seção I, art. 9º), que causam prejuízo ao Erário (Seção II, art. 10) e que atentam contra

os Princípios da Administração Pública (Seção III, art. 11)120.

Já o Capítulo III (Das Penas) fixou, em seu art. 12, as penalidades decorrentes do

cometimento de atos de improbidade administrativa, e o modo como deverão ser aplicadas121.

120 O Capítulo II, da Lei da Improbidade Administrativa, será mais bem estudado logo em seguida.
121 De igual modo, sobre o referido Capítulo III discorrer-se-á com maior minudência linhas à frente sendo este,
inclusive, tema sobre o qual serão formuladas propostas e contribuições.
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Calha, unicamente, dizer nesta quadra que, ao tempo em que a Constituição de

1988, em seu art. 37, §§ 4º e 5º, fez previsão das sanções de suspensão dos direitos políticos,

de perda da função pública, de indisponibilidade dos bens e de ressarcimento ao erário, a Lei

nº 8.429/1992 estabeleceu, ainda mais, as penalidades de multa civil e de proibição de

contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,

direta ou indiretamente, ainda que por meio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário o

agente ímprobo.

Já o Capítulo IV (Da Declaração de Bens), de forma pouco técnica, acabou

fazendo previsão, em seu art. 13, de uma regra geral voltada à posse e ao exercício de cargo

ou função pública, porquanto estatuiu o dever da apresentação de declaração de bens e valores

para fins de ingresso e continuidade no serviço público.

Trata-se, a bem da verdade, de norma geral voltada ao ingresso e continuidade das

atividades desempenhadas pelos agentes públicos, não guardando correlação direta com a

finalidade da LIA.

O Capítulo V (Do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial) ofereceu

o regramento procedimental que viabiliza o ajuizamento da ação em decorrência da prática de

atos de improbidade administrativa, desde a representação do interessado (art. 14) até ser

proferida a sentença (art. 18), devendo ser esclarecido que a continuidade do processo, no

âmbito dos Tribunais, segue as previsões do Código de Processo Civil e do regimento interno

de cada Corte de Justiça.

O Capítulo VI (Das Disposições Penais), por sua vez, foi cognominado de forma a

dizer menos do que aquilo que, efetivamente, previu, já que não foi apenas uma conduta

criminosa (art. 19) que trouxe à luz, como também regras a respeito da perda da função

pública, da suspensão dos direitos políticos e  do  afastamento  cautelar  (administrativa  ou

judicialmente)  do  agente  público  (art. 20), além  de  prever  a  aplicação das sanções

estabelecidas no diploma normativo (art. 21) e estabelecer, ademais, outras providências que o

Ministério Público poderá tomar, antes do ajuizamento da ação (art. 22).

Finalmente, o Capítulo VII (Da Prescrição) - com o seu  respectivo  art. 23 -,

estabeleceu o prazo prescricional (e as particularidades para sua contagem) ao ajuizamento da

ação de improbidade administrativa, ao passo que o Capítulo VIII (Das Disposições Finais)

apontou (art. 24) a entrada em vigor da Lei nº 8.429/1992 no dia de sua publicação

(03/06/1992) e a revogação (art. 25) do direito anterior122.

122 Como já salientado, ao entrar em vigora a LIA, foram ab-rogadas a  Lei Pitombo-Godói Ilha e a Lei Bilac
Pinto.
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Eis, em apertada síntese, o arcabouço por meio do qual foi montada e

esquadrinhada a Lei da Improbidade Administrativa.

Diga-se que, de fato, jamais houve legislação tão avançada no que toca à tentativa

de prevenir e reprimir o arbítrio e os abusos no âmbito da Administração Pública e, por essa

razão, Fazzio Junior (2008, p. 58) assevera:

[...] Com a Lei nº 8.429/92, diploma legal concretizador do programa
explicitado no art. 37, § 4º, da Constituição Federal, se tornou possível
alcançar gama mais expressiva de ilicitudes cometidas por agentes públicos,
bem como a imposição de sanções mais enérgicas, no sentido de que
disponibilizam alternativas dotadas de potencial intimidativo mais
consistente. [...]

Cuida-se, é certo, de diploma normativo que buscou inserir - no seio do

pensamento da coletividade brasileira - a convicção de que o combate à corrupção, a

prevenção de toda sorte de ilicitudes cometidas  em  detrimento  do  Poder Público e a

consequente atuação dos gestores - voltada, precipuamente, ao interesse público primário -

passam, necessariamente, pelo premente respeito aos Princípios regedores da Administração

Pública.

Passam, mais ainda,  pela evidente  consideração no sentido de que todo dano ao

Erário e de que todo enriquecimento ilícito de um administrador  público é, em verdade,

manifestação de desprezo ao cidadão, constrangimento ao Princípio Republicano e, de resto,

ataque manifesto  ao Estado Democrático de Direito, tal qual consagrado no art. 1º, da

Constituição de 1988.

Neste sentido, e na medida em que a Lei nº 8.429/1992 fez  gerar  severas e

drásticas penalidades em razão da prática de atos ímprobos, tornou-se fundamental o estudo

das modalidades, ou espécies, dos atos de improbidade administrativa.

É o que, de fato, se fará em seguida, porquanto de importância central  para a

perfeita e exata compreensão das sanções contidas na LIA e, passo seguinte, da necessidade

de sua aplicação pragmática e racional, à vista de um procedimento estável, no curso do qual

seja assegurada a delimitação mais aproximada possível acerca da ocorrência de um ato de

improbidade administrativa.

2.3 As Espécies dos Atos de Improbidade Administrativa
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Apresentado um panorama geral  a respeito de todas as disposições da Lei da

Improbidade Administrativa, passa-se ao estudo mais detalhado sobre as espécies (ou

modalidades) nela estabelecidas.

De fato, as modalidades de atos ímprobos estão previstas na Lei nº 8.429/1992,

como já mencionado, em seus respectivos arts. 9º, 10 e 11.

O art. 9º, então,  contém  doze incisos e trata dos atos de improbidade

administrativa que ocasionam enriquecimento ilícito, tendo como premissa básica, portanto, a

transferência juridicamente indevida de patrimônio do Estado aos agentes públicos e/ou aos

particulares que se agregam à conduta daqueles primeiros.

Por seu turno, o art. 10, composto de quinze incisos, discorre quanto aos atos

ímprobos que geram prejuízos ao Erário, estabelecendo como pressuposto que não houve o

enriquecimento ilícito de  algum servidor público e/ou particular, mas, isto sim, a prática de

conduta  que,  por  qualquer  razão,  mostrou-se  –  jurídica  e  patrimonialmente  -  danosa  ao

Estado.

Já o art. 11, e seus sete incisos correspondentes, oferece  um  rol de práticas

ímprobas que fazem suceder contrariedade aos Princípios da Administração Pública, ou seja,

ainda que não haja enriquecimento ilícito ou, mesmo, dano evidente (materialmente

considerado) ao patrimônio  público  e/ou  ao  Ente Estatal123, mesmo assim determinada

conduta pode ser considerada um ato de improbidade administrativa, uma vez que tenha sido

praticada com afronta a um, ou alguns, dos preceitos estabelecidos no art. 37, caput, da

Constituição de 1988.

Percebe-se, assim, a partir da leitura e análise da  Lei nº 8.429/1992, que ocorre

uma gradação das condutas tidas como ímprobas, de modo tal que o art. 9º prevê situações

mais graves e danosas, ao passo que o art. 11 possui, entre todos os dispositivos em causa, a

menor potencialidade lesiva à Administração Pública e, por fim, figura o art. 10 como

verdadeiro intermediário entre os dois primeiros.

123 Realinhe-se, neste particular, que o dano acontecido pode resultar tanto  em prejuízo ao interesse público
primário (o patrimônio público visto em seu caráter difuso), como também ao interesse público secundário (o
patrimônio público confundido com o patrimônio do próprio Estado).



72

Dita gradação, que diz mais respeito a um aspecto econômico-subjetivo do que,

propriamente, moral124, guarda necessários  e  evidentes  reflexos na aplicação das sanções

previstas no art. 12, da Lei da Improbidade Administrativa.

Sendo assim, o art. 9º desafia a aplicação de penalidades maiores, ao passo que o

art. 10 prevê  sanções  um pouco mais brandas e o art. 11, enfim, se apresenta como o

dispositivo com previsão de sancionamento ainda mais atenuado.

Concretamente, prevê o art. 9º que constitui ato ímprobo, importando na

necessária consideração de enriquecimento ilícito, “auferir qualquer tipo de vantagem

patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, mandato, função, emprego ou

atividade” nos Entes Estatais aludidos no art. 1º.

Logo em seguida, são apresentadas doze figuras que detalham, em pormenores, a

prática de atos de improbidade administrativa que ocasionam enriquecimento ilícito,

realçando-se o seu caráter exemplificativo e aberto;  em  outras  palavras, ainda que não

expressamente  previstas nos incisos, mas desde que impliquem num enriquecimento ilícito,

outras condutas poderão ser enquadradas às disposições do art. 9º, da LIA.

A propósito, inexistem  maiores divergências jurisprudenciais quanto ao caráter

aberto e sujeito a interpretação extensiva das condutas descritas na Lei da Improbidade

Administrativa, não apenas em relação aos casos de enriquecimento ilícito, como também no

que diz respeito às hipóteses de dano ao Erário e de violação a Princípios da Administração

Pública125.

Já o art. 10, com a sua face voltada a debelar atos que propiciam danos ao Erário,

expressa e reprime “qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda

patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres”  das

Entidades mencionadas no art. 1º, da própria Lei nº 8.429/1992126.

124 As três espécies de atos ímprobos são, de igual modo, uma violação aos preceitos éticos e morais de atuação
de um gestor honesto de modo que, aprioristicamente, não deveria haver gradação com os olhos voltados, estrita
e precipuamente, ao ponto de vista financeiro. Veja-se, ainda, que, por vezes, o dano ao Erário é maior do que o
enriquecimento ilícito e, no entanto, a possibilidade de aplicação de penalidades maiores, para o primeiro fato, é
reduzida, já que as sanções para quem gera prejuízo ao patrimônio do Estado são, por expressa disposição legal,
menores do que as previstas para quem enriquece de forma ilícita. Daí se extrai e conclui que a Lei nº
8.429/1992 fez uma escolha, segundo a qual merece sanções mais graves  o administrador público que teve a
intenção de enriquecer ilicitamente a si  mesmo (e/ou a outrem, inclusive), do que aquele que, por ação ou
omissão, acarretou danos ao aparelho estatal ou, mesmo, contrariou os Princípios da Administração Pública.
125 Por outro lado, a abertura tipológica dos atos ímprobos merece ser analisada com temperamentos e cuidados,
de modo a separar a ilicitude característica da LIA da simples irregularidade. Neste sentido,  decisão
paradigmática emanada do Superior Tribunal de Justiça, ao ser apreciado o  Mandado de Segurança nº 16.385,
Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, j. em 13/06/2012, DJe de 26/06/2012. O tema será retomado
no último capítulo  desta dissertação, ao ser analisada a construção de um procedimento racional tendente a
apontar a efetiva prática de atos ímprobos.
126 Dispõe o art. 1º, da Lei nº 8.429/1992, o seguinte:
Art. 1º. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração
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Estabelece, ademais, da mesma forma que o art. 9º já o fizera, quinze figuras

ímprobas que, no entanto, não exaurem as possibilidades de ocorrência de prejuízos ao

patrimônio público127.

O art. 11, enfim, fixa que é ato de improbidade administrativa que atenta contra os

Princípios da Administração Pública “qualquer ação ou omissão que viole os deveres de

honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições”.

Apresenta  o  citado  dispositivo  legal,  a  seguir, nos  sete incisos correlatos -  e

sempre de forma a permitir uma natural  abertura hermenêutica  -, atuações que podem ser

consideradas violadoras dos aludidos Princípios.

Diga-se, a título de reforço, que o caráter meramente exemplificativo dos atos de

improbidade administrativa, elencados em cada artigo estudado é realçado, no  âmbito

doutrinário, por Spitzcovksi (2009, p. 19):

[...] Dentro desse contexto, sobreleva notar que as hipóteses tipificadoras de
improbidade administrativa foram disciplinadas pela Lei 8.429/92, que,
inclusive, as separou em três modalidades diversas, todas elas em caráter
exemplificativo.
Com efeito, seria por demais presunçosa a intenção do legislador em
procurar, por meio de prescrições legais, esgotar essa matéria, ainda mais
diante das inúmeras variações que o tema tem apresentado ultimamente. [...]

Apresentadas, assim, as espécies nas quais são apartados os atos de improbidade

administrativa e a consequente  gradação que isso ocasiona, é o caso de ser avaliada  a

necessária ponderação que deve acontecer entre os interesses e princípios contrapostos,

necessariamente presentes por ocasião da imposição de sanções decorrentes da prática de atos

ímprobos.

Estudar-se-á, portanto, a Proporcionalidade e sua particular aplicação pelo

Supremo Tribunal Federal, já a partir da próxima seção.

direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou
custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual,
serão punidos na forma desta lei.
Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade praticados contra o
patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público bem
como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de cinqüenta por
cento do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito
sobre a contribuição dos cofres públicos.
127 Repise-se que em todas as três modalidades de atos de improbidade administrativa, mencionadas na Lei nº
8.429/1992, há o uso da expressão “notadamente”, a demonstrar que a  pormenorização  dos atos ímprobos,
mencionados nos respectivos incisos, não é feita sob a forma de numerus clausus.
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2.4  Princípios  Constitucionais  e  Sopesamento  no  Âmbito  da  Lei  da  Improbidade

Administrativa

De um lado, o interesse estatal na fixação de um método para apuração da real

presença de um ato de improbidade administrativa para que, em seguida, possa acontecer a

correspondente aplicação das sanções previstas na LIA e, de outro lado, o interesse do agente

público e/ou do particular em ser condenado da maneira mais racional e justa, são o natural

reflexo de dois vetores principiológicos que, necessariamente, deverão ser sopesados.

Em outras palavras,  e  especificando a assertiva anterior,  o  procedimento a ser

trilhado  e  a  fixação  das  sanções  estabelecidas  na  Lei  nº  8.429/1992  devem,

fundamentalmente, considerar os Princípios da Administração Pública, previstos no art. 37,

caput, da Constituição de 1988128, e o Princípio do Devido Processo Legal Substancial,

contido, exatamente,  no art. 5º, LIV129, da mesma Constituição de 1988 (bem como os seus

correlatos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, estabelecidos  no art. 5º, LV130,

também do Texto Constitucional).

É, precisamente, tendo como norte os aludidos princípios que o julgador precisará,

na  prática, equilibrar a sua decisão,  bem como baseado  em tal  concepção  que  o terceiro

capítulo veio a lume, muito embora deva ser dito que tal constatação – de capital importância

- ainda não será o suficiente para que a decisão se afigure inteiramente racional131.

É que a aplicação de uma norma jurídica (no presente caso, de uma norma jurídica

cujo fundamento de validade advém da própria Constituição de 1988) não se resume a uma

simples equação matemática, pela qual haverá um resultado certo e único, como se os

operadores do Direito e, particularmente, o juiz, fossem robôs programados para dizerem o

Direito por meio de um código binário.

Para além da simples subsunção do fato à norma, é preciso a ponderação de

valores e princípios ou, mais particularmente, dos valores englobados pelos  Princípios  da

Administração  Pública  (os  quais  podem  ser  reunidos  pelo  signo  do  Princípio  da  Boa

128 Já se teve a ocasião para realizar transcrição do inteiro teor do citado dispositivo constitucional.
129 Art. 5º. […] LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; [...]
130 Art. 5º. […] LV –  aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; [...]
131 Calha dizer, nesta mesma direção, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta a necessária
utilização da Proporcionalidade para que ocorra a ponderação entre os Princípios da Probidade Administrativa e
o Princípio do Devido Processo Legal Material. Veja-se, a propósito, a decisão proferida no Recurso Especial nº
664.856, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 06/04/2006, DJ de 02/05/2006.
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Administração Pública, em tudo vinculado à probidade administrativa) e do valor relacionado

ao Devido Processo Legal Material e seus consectários, tudo de modo a garantir a necessária

justeza do provimento jurisdicional.

A propósito, a  existência  do Princípio da Boa Administração Pública encontra

inspiração positivada desde a Carta Europeia de Direitos Fundamentais a qual estabelece, em

seu art. 41º132, o seguinte:

[...] Art. 41º
Direito a uma boa administração

1.  Todas  as  pessoas  têm direito  a  que  os  assuntos  sejam tratados  pelas
instituições e órgãos da União de forma imparcial, equitativa e num prazo
razoável.
2. Este direito compreende, nomeadamente:
—  o direito de qualquer pessoa a ser ouvida antes de a seu respeito ser
tomada qualquer medida individual que a afecte desfavoravelmente,
— o direito de qualquer pessoa a ter acesso aos processos que se lhe refiram,
no respeito dos legítimos interesses da confidencialidade e do segredo
profissional e comercial,
— a obrigação, por parte da administração, de fundamentar as suas decisões.
3. Todas as pessoas têm direito à reparação, por parte da Comunidade, dos
danos causados pelas suas instituições ou pelos seus agentes no exercício das
respectivas funções, de acordo com os princípios gerais comuns às
legislações dos Estados-Membros.
4. Todas as pessoas têm a possibilidade de se dirigir às instituições da União
numa das línguas oficiais dos Tratados, devendo obter uma resposta na
mesma língua. [...]

No Brasil, a mesma concepção pode ser haurida, precipuamente, a partir do art.

37, da Constituição de 1988 e, mais ainda, porque o Princípio da Boa Administração Pública

mantém necessária correlação com o fundamento constitucional relacionado à dignidade da

pessoa humana e, por derradeiro, em razão de  ser decorrente do regime e dos princípios133

homenageados pelo Texto Constitucional brasileiro.

Na mesma direção, Freitas (2007,  p.  20)  defende a existência do “direito

fundamental à boa administração pública” (o qual abrangeria o direito à administração pública

proba), ao aduzir que deve ser compreendido como o “direito fundamental à administração

pública eficiente e eficaz, proporcional cumpridora de seus deveres, com transparência,

motivação, imparcialidade e respeito à moralidade, à participação social e à plena

responsabilidade por suas condutas omissivas e comissivas”.

132 Disponível em http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_pt.pdf. Acesso em 30/10/2013.
133 Particularmente, do Princípio Republicano, antes delineado.
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Por outro lado, corresponde a tal direito “o dever de a administração pública

observar, nas relações administrativas, a cogência da totalidade dos princípios constitucionais

que a regem” (FREITAS, 2007, p. 20).

Aponte-se, ademais, que Plates (ESCOLA...,  2011b, p.  86-87), de igual modo,

disserta a respeito e defende a existência do “direito fundamental ao governo honesto”,

apontando que se constitui em “corolário da cidadania”, além de representar o “direito de

todas as pessoas que participam da comunidade política a ter suas instituições públicas

administradas sob os atributos da honestidade, da boa-fé, da lisura, da impessoalidade, da

moralidade e da legalidade”.

Tais digressões apontam, efetivamente, para um único e mesmo norte: a

necessidade de ser sobrelevada a probidade administrativa.

Nesta ordem de ideias acham-se, em uma ponta, os Princípios insertos no art. 37,

caput, da Constituição de 1988, reunidos no símbolo maior do Princípio da Probidade

Administrativa e revelados, v. g., pela expressão do direito fundamental ao governo honesto.

Em outra ponta, por sua vez, encontra-se  o Princípio do Devido Processo Legal

Substancial e seus correlatos, a revelar –  repita-se - a plena necessidade da decisão a ser

tomada no caso concreto ser a mais justa possível.

Efetivamente,  o  Princípio do Devido  Processo  Legal,  analisado  em sua  faceta

material,  impede  o  arbítrio  estatal  e,  particularmente,  o  arbítrio  judicial,  para  impor  aos

agentes estatais não apenas uma conduta legal, como também uma atuação ética, calcada na

renovada visão axiológica do Direito que se vem de apresentar.

Efetivamente,  em seu aspecto material,  o Princípio do Devido Processo Legal

coaduna-se  com  o  ideário  de  uma  “forma  de  convivência  estatal  civilizada,  regida  e

determinada pelos parâmetros apontados pelo direito e postos à observância de todos”, sendo

acertado concluir que o Estado da pós-modernidade deve preocupar-se com a “tutela justa,

adequada e efetiva da legalidade” (FERRARI, 2011, p. 648).

É por isso que,  no âmbito mais  específico das  ações  judiciais,  o Princípio do

Devido  Processo  Legal  Substancial  constitui-se  no  requisito  constitucional  “no  tocante  a

qualquer  processo,  do  qual  possa  ocorrer  perda  ou  sacrifício  de  direito  garantido  pela

Constituição” (FERRARI, 2011, p. 649).

Nesta  senda,  há  a  necessidade  de  ser  respeitado  o  Princípio  da  Probidade

Administrativa o qual deve, no entanto, estar inserido no contexto da observância ao Princípio

do Devido Processo Legal Substancial.
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O  sopesamento  entre  ambos  –  e  seus  derivados  –  é,  assim,  de  fundamental

importância  ao  ser  seguido  um procedimento  tendente  a,  no  passo  seguinte,  propiciar  a

fixação das penalidades contidas na LIA. Em outras palavras, a ponderação entre tais vetores

principiológicos  é  central  para  a  leitura  apropriada  das  contribuições  logo  em  seguida

elencadas.

Neste sentido, será possível, em cada hipótese levada à discussão judicial, que um

ou  outro  vetor  principiológico  seja  preponderante,  não  havendo  que  se  falar  em  maior

importância apriorística de um grupo de princípios em relação ao outro.

Em outras palavras, constata-se que a colisão principiológica que, eventualmente,

aconteça entre princípios e direitos fundamentais, deve ser enfrentada de modo relativo.

Silva, V. (2011b, p. 253-254), a propósito, trilhando na mesma direção, aduz:

[...] É  fácil  perceber,  portanto,  que  a  possível  relativização  dos  direitos
fundamentais, que encontra sua expressão maior na negação de um conteúdo
essencial desses direitos que não seja também meramente relativo, não é o
produto de um “relativismo niilista”,  ou algo semelhante. É, ao contrário,
uma  tentativa  de  criar  condições  de  diálogo  intersubjetivo  e  de  controle
social da atividade do Legislativo e do Judiciário, a partir de um modelo que
impõe, a todo tempo, exigências de fundamentação. O relativismo, portanto,
está,  aqui,  claramente  em  conexão  com  as  exigências  de  um  Estado
Democrático de Direito,  que não aceita a restrição aos seus direitos  mais
fundamentais de forma acobertada, por meio do recurso a intuições, muitas
vezes moralistas, e a pré-compreensões mal esclarecidas. [...]

Torna-se imprescindível,  por  tais  fundamentos, o uso da Proporcionalidade,

estudada em seguida, particularmente no âmbito do Supremo Tribunal Federal e por ocasião

da aplicação de penalidades decorrentes de atos ímprobos.

A Proporcionalidade será, de  fato, o meio pelo qual os Princípios regedores da

Administração Pública e, também, o Princípio do Devido Processo Legal Substancial,

transitarão para, assim, ser fixada de modo pragmático a sanção decorrente do cometimento

de um ato ímprobo, precedida de método igualmente estável e racional.

Precisamente em razão deste entendimento, Azevedo (2000, p. 144) pontua:

[...] seria aberrante que o Judiciário pudesse contrapor-se à legislação como
um todo, em nome de um princípio superior de justiça. Em lugar desta
atitude extrema, precisa ter em mente que nosso sistema jurídico, ‘fundado
em leis gerais e abstratas, é, por isso mesmo, um sistema flexível’.
Obedecendo às diretrizes fundamentais da ordem jurídica, resta-lhe um
campo imenso, onde as virtualidades de seu trabalho podem tornar-se
fecundas. [...]
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Afigura-se importante, então, dissertar sobre a Proporcionalidade e o seu uso no

âmbito da judicatura do Supremo Tribunal Federal, de modo que seja estabelecido um

panorama quanto ao pensamento da aludida Corte no âmbito específico das questões atinentes

às  penalidades em decorrência da prática de atos ímprobos, no curso de um procedimento

tendente a uma delimitação segura destes últimos.

É o que, efetivamente, será feito a partir das próximas linhas, reforçando-se que o

sopesamento constitui-se na linha pela qual trilham os Princípios da Probidade Administrativa

e do Devido Processo Legal Material os quais, por seu turno, fundam a ideia de justiça e de

correção normativa, defendidas no último capítulo.

2.5 A Proporcionalidade134

Já houve a  oportunidade de serem  elencadas as espécies de atos ímprobos e as

sanções respectivas, bem como se apontou que a própria Lei nº 8.429/1992 fixa parâmetros

iniciais para a aplicação das aludidas penalidades.

No entanto, também  foi  antevisto  que  os padrões contidos no citado texto

normativo não se mostram suficientes e demandam uma necessária complementação, de

modo tal que reflitam julgamentos efetivamente racionais.

Exsurge, paralelamente  a  tais  constatações, a premente  necessidade de

sopesamento entre os Princípios que regem a Administração Pública e o Princípio do Devido

Processo Legal Material e, por via de consequência, origina-se  a possibilidade de uso da

Proporcionalidade.

Fundado, então, em tais pressupostos, o  presente  estudo  científico  envidará

esforços, doravante, para explicitar a Proporcionalidade e sua repercussão no âmbito da

fixação das penalidades decorrentes da prática de atos de  improbidade administrativa (na

sequência  de  ser,  também,  proposto  um  procedimento  voltado  à  correta  apuração  da

ocorrência de um ato ímprobo).

Assim  acontecerá  à  vista  da  especial análise de decisões paradigmáticas do

Supremo Tribunal Federal brasileiro, aptas a indicar o posicionamento da mais alta  corte

judiciária nacional a respeito do tema em análise.

134 Veja-se, sobre a Proporcionalidade, seminal estudo de Alexy (2011). No Brasil, Silva, V. (2011b) também
apresentada preciosa lição a respeito.
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Calha esclarecer, portanto, que serão despendidos esforços para perscrutar  os

eventuais  julgamentos do Supremo Tribunal Federal sobre a específica aplicação das

penalidades contidas na LIA, por ocasião da apreciação relativa  à  prática  de atos de

improbidade administrativa, em um contexto de uso da Proporcionalidade.

Pretende-se, com isso, verificar a presença de critérios mínimos de racionalidade,

sobre o tema, nos julgamentos da Suprema Corte pátria, além de tornar evidente a necessidade

da fixação de um procedimento tendente a delimitar a existência de um ato de improbidade

administrativa,  em cada caso concreto que é submetido à inafastável  apreciação do Poder

Judiciário.

Em outras palavras, investigar-se-á e discorrer-se-á sobre a racionalidade, ou sua

ausência, no emprego de tais sanções, bem como se o Supremo Tribunal Federal utiliza, ou

não, argumentação jurídica voltada  à  finalidade  de  estabelecer,  na  prática, parâmetros

racionais sobre a matéria em questão e, especificamente, se faz o correto uso dogmático da

Proporcionalidade135.

Nesta ordem de ideias, tentar-se-á apontar, por via de consequência, que a

racionalidade na aplicação das penalidades da Lei nº 8.429/1992 é tema fundamental, tanto

para a efetividade no combate à corrupção quanto para quem, eventualmente, se encontra na

condição de réu em uma ação judicial de tal natureza e que,  por  isso mesmo, espera de

qualquer órgão judicial –  uma vez que seja reconhecida a prática do ato ímprobo - a

imposição de uma sanção normativamente correta.

O mesmo panorama dá razão, igualmente, à necessária consideração do

procedimento antes aludido, para a correta apuração quanto  à  prática de um ato de

improbidade administrativa.

Efetivamente, sob a perspectiva estatal, entre o dever de reprimir atos que atentem

contra o patrimônio público, nos moldes alinhavados na Lei nº 8.429/1992, e a obrigação de

não ser arbitrário em suas decisões condenatórias, advém a inarredável circunstância de ser

pragmatizada  a  aplicação das sanções  contidas  na  Lei  da  Improbidade  Administrativa,

antecedidas da realização de um procedimento estável e, de igual forma, racional.

É certo, especificamente no que diz respeito ao sancionamento, que a LIA

estabeleceu um caminho a ser inicialmente percorrido (em seu já citado art. 12), bem como

fez previsão das penas a serem aplicadas às diversas espécies de atos de improbidade

administrativa, autorizando a sua gradação, inclusive.

135 Verificar-se-á, no ponto, que houve a necessidade de ser elastecido o estudo de julgamentos envolvendo atos
ímprobos no âmbito da Suprema Corte brasileira, diante da ausência de arestos envolvendo a análise específica
da LIA.
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No entanto, a mera fixação das sanções passíveis de imposição em razão da

prática de atos ímprobos - ainda que haja permissivo legal para sua aplicação, no todo ou em

parte -, não adentra em aspecto de insofismável importância, a saber: o estabelecimento de

outros critérios que ensejem ao julgador o instrumental necessário para aplicar, em cada caso

concreto, a análise de todas as particularidades fáticas e jurídicas que o cercam.

De fato, passadas pouco mais de duas décadas desde a edição da LIA, a busca de

aplicação racional das sanções nela previstas é condição central para viabilizar, com rigor

cada vez maior, sua própria efetividade136.

Nas  linhas  que  se  seguem,  assim,  será realizado estudo a respeito do  uso  da

Proporcionalidade,  quando  há  o  natural  choque  entre  o  Princípios  da  Probidade

Administrativa e o Princípio do Devido Processo Legal Substancial137, para solidificar ainda

mais a  constatação de sua inarredável importância, no que toca  à racionalidade que deve

permear o tema central desta dissertação.

2.5.1 Características Constituintes da Proporcionalidade

A Proporcionalidade foi elaborada – de forma dogmática - pela jurisprudência

alemã, desde a última metade do século XX e, fundamentalmente, a partir do julgamento do já

aludido Caso Lüth138, tendo sido posteriormente desenvolvida e sistematizada (racionalizada)

por Robert Alexy.

De fato, na sequência de haver realizado uma incursão na Teoria Geral do Direito,

ao trazer a lume “Teoria da Argumentação Jurídica”, Alexy elaborou outro estudo de fôlego e

de induvidosa relevância científica, ao redigir  e  fazer  publicar  “Teoria dos Direitos

Fundamentais”.

136 É por isso que, para além dos parâmetros contidos na Lei nº 8.429/1992 apontar-se-ão algumas propostas na
última terça parte do presente estudo, bem como se procurará contribuir para o uso de outros paradigmas. Por
ora, cumpre dizer, unicamente, que entre os critérios ofertados estarão, exemplificativamente, a consideração da
potencialidade lesiva no meio social e a aplicação da pena-base e das circunstâncias agravantes e atenuantes do
Código Penal.
137 Ainda que seja abraçada a tese do relativismo em caso de colisão principiológica, não se deve deixar de
apontar  a  importante  crítica  alinhada  por  Habermas  sobre  o  uso  da  Proporcionalidade,  ao  asseverar  que
princípios e regras não possuem estrutura teleológica e que, por isso, “não podem ser entendidos como preceitos
de otimização” porque, assim, suprimir-se-ia o “seu sentido de validade deontológica”. Com tais fundamentos,
advoga o filósofo alemão a possibilidade de uma única decisão correta  no caso de colisão entre  princípios
(2012a, p. 258-259).
138 O Caso Lüth - como já se fez salientar - é analisado, em pormenores, por Dimoulis e Martins (2010, p. 235-
251).
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Nesta última obra, o  autor  alemão  procura apresentar uma teoria dos direitos

fundamentais com base na consideração de que as normas podem estar revestidas sob os

signos de princípios e de regras, ambos com força normativa, neste ponto dissociando-se

daquele seu primeiro trabalho científico, no qual advogou que os princípios não poderiam ser

concretizados senão mediante a necessária preexistência de uma regra.

Além disso, e de maneira seminal,  apresentou a tese segundo a qual, na colisão

entre direitos fundamentais e, em especial, entre  aqueles  possuidores  de  características

principiológicas, deveria ter lugar a aplicação da Proporcionalidade139, de modo a serem

ponderados diante do caso concreto, à vista das sub-regras da adequação (ou idoneidade), da

necessidade (ou exigibilidade) e da  proporcionalidade em sentido estrito (ou ponderação,

propriamente dita).

Trilhando  por  esta  mesma  vereda  e  dissertando  a  respeito  da  adequação  ou

idoneidade, Silva, V. (2002, p. 37) sustenta que “uma medida somente pode ser considerada

inadequada se sua utilização não contribuir em nada para fomentar a realização do objetivo

pretendido”.

Por sua vez, no que tange à necessidade ou exigibilidade, aduz o mesmo autor que

um “ato estatal que limita um direito fundamental é somente necessário caso a realização do

objetivo pretendido não possa ser promovida, com a mesma intensidade, por meio de outro

ato que limite, em menor medida, o direito fundamental atingido” (2002, p. 38).

Por fim, no que tange à proporcionalidade em sentido estrito, e levando em linha

de conta,  novamente, que a maioria dos direitos fundamentais possuem natureza

principiológica, assevera que “nada mais é do que um mandamento de ponderação ou

sopesamento”, de modo tal  que, quando “dois ou mais direitos fundamentais colidem, a

realização de cada um deles depende do grau de realização dos demais e o sopesamento entre

eles busca atingir um grau ótimo140 de realização para todos” (SILVA, V., 2002, p. 44).

A Proporcionalidade é, então, a possibilidade de ser aplicada, racionalmente, a

análise de dois princípios em eventual colisão para que, em um primeiro momento, seja

139 Adota-se, aqui,  o conceito por meio do qual  a Proporcionalidade detém a natureza de  uma regra jurídica,
seguindo-se os mesmos passos lecionados por Alexy, no sentido de que não pode ser um princípio, eis que não é
sopesada tomando como parâmetro outros princípios, mas sim, constitui-se em um procedimento de
argumentação jurídica, realizado de forma racional para a correta aplicação de princípios. Cardoso (2009, p. 201-
202) explicita e elucida a questão.
140 A expressão “ótimo” não está colocada em vão, já que Alexy defende o uso do assim denominado Ótimo de
Pareto,  para aludir  que a  Proporcionalidade guarda,  inclusive,  raízes matemáticas e,  por  conseguinte,  o  seu
correspondente emprego indica racionalidade e correção normativa. No que diz respeito a estudo particular sobre
o Ótimo de  Pareto  veja-se  “A Construção dos Direitos Constitucionais”, artigo  redigido pelo  próprio  autor
tedesco, o qual pode ser encontrado em <http://www.bepress.com/lehr/vol4/iss1/art2, com a sua correspondente
tradução, disponível em <http://works.bepress.com/cgi/sw_config.cgi?context=silvio_amorim_junior/1>.
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verificado se, de fato, existe tal confronto e, depois, resolvido o choque entre eles do modo

mais eficiente.

Há, portanto, a verificação das circunstâncias fáticas e jurídicas que cercam dita

colisão para que, em seguida, viabilize-se a resolução do problema principiológico, pelo uso

de fórmulas de peso entre os respectivos princípios141.

É, exatamente, o que deve ocorrer no âmbito da Lei nº 8.429/1992, dada a

eventual e possível colisão entre o art. 37, caput, e o art. 5º, LIV, ambos da Constituição de

1988, na linha do que vem de salientar a presente dissertação.

É preciso, por isso mesmo, realizar o particular estudo da aplicação da

Proporcionalidade no que diz respeito à LIA, o que será feito em seguida.

2.5.2 A Proporcionalidade e a Lei da Improbidade Administrativa

No caso específico da imposição das sanções estabelecidas na Lei nº 8.429/1992,

a Proporcionalidade merece ser  estudada à vista da  importância científica  que possui e em

prestígio ao referido texto legal, o  qual  se constitui,  repita-se, em verdadeiro marco do

combate à corrupção e da defesa dos Princípios regedores da Administração Pública142.

Diga-se, sob outro enfoque, que existe possibilidade  legislativa (art. 12, caput e

parágrafo único, da Lei nº 8.429/1992) para o estudo aprofundado da Proporcionalidade, por

ocasião da aplicação das penalidades previstas no citado texto normativo, a  gerar  a

necessidade de uma análise metódico e racional a respeito.

Pontua-se, por via de consequência, que se encontra aberta a discussão a respeito

da aplicação da Proporcionalidade no caso em apreço, de modo tal  que reste  garantida a

correta fixação das sanções previstas na LIA e, assim, desencadeie-se  um processo justo,

fundamentado em premissas racionais,  no  curso  do  qual  também  seja  apontado,  com

segurança, o cometimento do ilícito administrativo a ocasionar um ato ímprobo.

É preciso reforçar,  então,  desde logo,  que antes ou depois da modificação da

cabeça do art. 12, da Lei nº 8.429/1992143 144, era – e continua sendo – escassa  a doutrina

141 Não serão discutidas nem apresentadas tais fórmulas, uma vez que não são o particular objeto de estudo desta
dissertação.
142 Insertos, como já referido, no art. 37, caput, da Constituição de 1988.
143 A menção ao art. 12, da LIA, é necessária para viabilizar, no último capítulo, a formulação de uma proposta
de aplicação racional das sanções previstas a partir do citado dispositivo legal.
144 Eis o teor do art. 12, caput, da Lei da Improbidade Administrativa:
Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o
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brasileira relativa  ao estudo especializado  e  particular  quanto  à  aplicação  da

Proporcionalidade.

De fato, Decomain (2007, p. 214-222) nem mesmo chegava a aceitar a aplicação

isolada das penalidades em causa145.

Afastava, por isso mesmo, qualquer aplicação da Proporcionalidade146, porque

pressupunha que o interesse estatal em punir aqueles que cometem atos ímprobos é absoluto,

muito embora deva ser dito que seu pensamento tenha sido elaborado antes da redação dada

ao art. 12, caput, pela Lei nº 12.120/2009147 e ainda que o art. 37, § 4º, da Constituição de

1988,  tenha  previsto,  desde  sempre,  que  as  sanções  decorrentes  de  atos de improbidade

administrativa deveriam ser aplicadas “na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da

ação penal cabível”.

Martins  (2009,  p.  214-217), por sua  vez, já admite a aplicação da

Proporcionalidade, mas expõe a argumentação que serve como lastro para tanto em apenas

dois parágrafos de sua obra tornando, assim, deficiente e superficial o estudo que realiza sobre

o tema.

Na mesma direção, Fazzio Júnior (2008,  p.  368-373)  pouco  disserta sobre a

Proporcionalidade e, mais do que isso, confunde-a com o preceito da razoabilidade, de origem

anglo-saxônica e desprovida de identidade científica em relação à  Proporcionalidade, à

exceção do fato de que ambas buscam satisfazer o sentimento de justiça que é, diga-se de

passagem, inerente à atuação de qualquer Órgão Judicial, porquanto permeia o próprio sentido

da existência do Direito.

Rizzardo  (2009,  p.  516-519), por  seu  turno,  incorre no mesmo equívoco

terminológico de Fazzio Junior.

O apanhado sobre as obras acima consultadas (e as correspondentes lacunas que

apresentam) implica, por outro lado, no comprometimento da correção normativa das

decisões jurisdicionais que se debruçam em apreciar as ações de improbidade administrativa,

no bojo das quais são postuladas as sanções contidas na Lei nº 8.429/1992.

Analisado o tema sob um outro ângulo, a aplicação das penalidades em questão,

desprovida de maior rigor científico, importa em perigo e malferimento  ao Estado

responsável  pelo  ato  de improbidade sujeito  às seguintes cominações,  que podem ser  aplicadas isoladas  ou
cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: [...]
145 No mesmo sentido era a lição de Martins Júnior (2001, p. 263).
146 No que diz respeito à exclusão de alguma das penalidades da LIA. Poderia ser o caso, talvez, de observar a
Proporcionalidade para a gradação das sanções, mas o aludido autor não adentrou em tal seara.
147 O conteúdo inicial da cabeça do art. 12, da LIA, dispunha o seguinte:
Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o
responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações: [...]
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Democrático de Direito148, além de - mais especificamente ao nível deontológico – representar

flagrante contrariedade ao contido no art. 5º, incisos XXXV149 e LIV, e 93, inciso IX150, todos

da Constituição de 1988.

É que, no ponto, como já salientado, é preciso conciliar (ponderar),

preliminarmente e na maior medida possível, dois grupos de princípios, por ocasião da

decisão judicial a ser proferida em uma ação de improbidade administrativa: os Princípios da

Administração Pública, contidos no art. 37, caput, da Constituição de 1988, relacionados aos

deveres de honestidade e lealdade com que devem agir o agente público e/ou os particulares

que lidam com o Estado, e o Princípio do Devido Processo Legal Material, previsto no art. 5º,

LIV, também do atual Texto Constitucional.

Decorre tal assertiva, mais ainda, do Princípio da Inafastabilidade do Poder

Judiciário (art. 5º, inciso  XXXV, da Constituição de 1988), com o consequente dever de

motivação das decisões judiciais (art. 93, inciso  IX, do Texto Constitucional,  já  aludido),

ambos inteiramente correlacionados ao Princípio do Devido Processo Legal Substancial.

Em outras palavras, interposta determinada ação de improbidade administrativa, é

preciso e necessário que o Órgão do Poder Judiciário, competente para seu recebimento e

consequente julgamento, aprecie a  querela  correspondente  e motive  (isto  é,  exponha  os

argumentos e as provas que o conduziram a determinada certeza) a sua decisão, para que a

correção normativa que a partir de então surja possa ser avaliada e, se for o caso, apresentado

o recurso cabível pela parte eventualmente sucumbente.

Reforça o argumento o fato de que as penalidades relacionadas ao cometimento de

atos de improbidade administrativa encontram-se originalmente dispostas no art. 37, §§ 4º e

5º, da Constituição de 1988 (no Título III – Da Organização do Estado -, Capítulo VII – Da

Administração Pública)151, a revelar a importância do tema, de um lado, e a atualidade da

148 Art. 1º, caput, da Constituição de 1988.
149 Art. 5º. […] XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [...]
150 Art. 93. […] IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas
as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a
seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no
sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de
2004). [...]
151 É importante sustentar que não houve paralelo, em relação à importância do  combate  à  improbidade
administrativa, nas Constituições Brasileiras pretéritas. De  fato,  a  Constituição  de  1824  trazia  (art.  157)  a
previsão de ação popular nos casos de “suborno, peita, peculato e concussão” praticadas por Juízes de Direito e
oficiais  de  justiça,  assim  como  estes  seriam  responsáveis  pelos  “abusos  de  poder,  e  prevaricações,  que
commeterem  no  exercicio  de  seus  Empregos”  (art.  156);  mais  ainda,  previa  (art.  179,  XXIX)  que  os
“Empregados Publicos são strictamente responsaveis pelos abusos, e omissões praticadas no exercicio de suas
funcções, e por não fazerem effectivamente responsaveis aos seus subalternos”, além de fixar (art. 179, XXX)
que qualquer cidadão poderia apresentar, ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo, “reclamações, queixas, ou
petições,  e  até  expôr  qualquer  infracção  da  Constituição”,  de  modo  a  ser  perquirida  a  responsabilidade
respectiva. Já a Constituição de 1891 (art.  82) estabeleceu que os “funccionarios publicos são extrictamente
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discussão a respeito de sua aplicação, tomando como paradigma a Proporcionalidade, de outro

lado.

Por todas essas razões, o estudo detalhado e aprofundado da Proporcionalidade,

por ocasião da imposição das sanções estabelecidas na Lei nº 8.429/1992, torna-se premente,

de modo a garantir a correção normativa das decisões proferidas pelo Poder Judiciário, ao

serem julgadas as ações decorrentes da prática de atos de improbidade administrativa152.

Nesta linha, a aplicação das penalidades em questão, se desprovida de maior rigor

científico e metodológico, certamente importa em desprestígio aos comandos constitucionais

antes mencionados e, mais ainda, desnivela as duas vertentes principiológicas sobre as quais

se assenta a Lei da Improbidade Administrativa e que geram, também, a seguinte dualidade: o

interesse do Estado em punir e o interesse do agente público e/ou do particular em ser punido

de modo normativamente correto.

É que, admitida a simples imposição das penalidades previstas na multicitada Lei,

sem maior aprofundamento a respeito das razões, motivos e fundamentos que ensejaram a

aplicação das espécies e do respectivo quantum sancionatório haveria, pura e simplesmente, o

arbítrio estatal, travestido em um procedimento formal (o processo judicial), com a finalidade

única de aplicar as sanções contidas na LIA, sem qualquer parâmetro nem racionalidade.

A segurança jurídica de quem trava relações de toda ordem com o Estado estaria

inarredavelmente comprometida, a despeito da previsão abstrata do Estado Democrático de

Direito, fixado no art. 1º, caput, da Constituição de 1988.

responsaveis  pelos  abusos  e  omissões  em  que  incorrerem  no  exercicio  de  seus  cargos,  assim  como  pela
indulgencia ou negligencia em não responsabilisarem effectivamente os seus subalternos”, bem como (art. 72, §
9º),  que  qualquer  um  poderia  “representar,  mediante  petição,  aos  Poderes  Publicos,  denunciar  abusos  das
autoridades  e  promover  a  responsabilidade  dos  culpados”.  Por  sua  vez,  a  Constituição  de  1934  possuía
dispositivo (art. 113, 10) muito similar ao art. 72, § 9º, da pretérita Constituição de 1891 e, ademais, fixava (art.
170, § 9º) que o funcionário público não poderia “se valer de sua autoridade em favor de partido político, ou
exercer pressão partidaria sobre seus subordinados”, sob pena de perda do cargo, bem como que (art. 171) os
funcionários  públicos eram responsáveis,  solidariamente,  com a Fazenda Pública à  qual  se  vinculavam, por
quaisquer “prejuizos decorrentes de negligencia, omissão ou abuso no exercicio dos seus cargos”. A Constituição
de 1937, por outro lado, consagrou (art. 122, 7) o direito de representação ou petição “perante as autoridades, em
defesa de direitos ou do interêsse geral” e dispôs, no art. 158, de forma idêntica ao que previa o art. 171, do
Texto  Constitucional  de  1934.  Em  seguida,  a  Constituição  de  1946  alinhavou  (art.  141,  §  37)  normas
semelhantes às estabelecidas nas Constituições de 1891 (art. 72, § 9º) e 1934 (art. 113, 10) e, de modo original,
fez alusão a que qualquer cidadão seria parte legítima “para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de
atos lesivos do patrimônio da União, dos Estados, dos Municípios, das entidades autárquicas e das sociedades de
ecônomia mista”; além disso, estabeleceu (art. 194) que as pessoas jurídicas de direito público interno seriam
“civilmente responsáveis pelos danos que os seus funcionários, nessa qualidade”, causassem a terceiro, podendo
ser ajuizada a respectiva ação regressiva. Diga-se, enfim, que a normatização da Constituição de 1946 inspirou
os Textos Constitucionais de 1967 (arts. 105 e 150, §§ 30 e 31) e de 1969 (arts. 107 e153, §§ 30 e 31), sendo que
as redações respectivas eram, na prática, idênticas.
152 Idêntico  motivo  conduz  Ávila (2012,  p.  182)  a  afirmar,  com firmeza,  que o  sentido  do  “postulado  da
proporcionalidade cresce em importância no Direito Brasileiro. Cada vez mais ele serve como instrumento de
controle dos atos do Poder Público.”.
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Por outro lado, aceito o pensamento de que, ao agente público e/ou ao particular,

que recebessem contra si uma ação de improbidade administrativa, deveria ser

automaticamente  aplicado o princípio da presunção da inocência, de forma cega e

irresponsável e, particularmente, dissociada  da realidade fática, daí resultaria a completa

impossibilidade do Estado em fazer prova e coibir as condutas ímprobas praticadas  em

detrimento do aparato público.

Efetivamente, não se pode aceitar como correta a concepção, apriorística e

simplória, de que os administradores das verbas públicas são unanimemente  ingênuos e

desprovidos dos mais comezinhos conhecimentos de gestão e administração para, a partir de

então, inferir-se que em toda e qualquer hipótese a presunção inicial seria, sempre, pela não

afronta aos Princípios que norteiam a Administração Pública.

Não se pode descurar, nesta ordem de ideias, que diversas situações, para além da

violação a Princípios da Administração Pública, ocasionam prejuízos ao Erário e

enriquecimento ilícito, além do que, a Lei da Improbidade Administrativa acabou de

completar vinte anos de existência153 e, como se não fosse o bastante, viu-se que a corrupção

no Brasil nasceu com o nosso próprio processo colonizatório.

Diga-se, também, que a prática diuturna de Membros do Ministério Público e,

mesmo, dos outros legitimados para ajuizamento de ações de improbidade administrativa,

aliada à evidente publicidade do tema, certamente impedem qualquer conclusão, apressada e

superficial, que caminhe para o desconhecimento da existência da LIA e da prática corriqueira

(endêmica) de atos de improbidade administrativa154.

Por isso mesmo, tomar os gestores públicos como ingênuos ou não sabedores que

os atos administrativos que praticam podem resultar em ilícito  seria temerário, não apenas

pelo fato de que se estaria legitimando a perpetuidade de uma ação nociva ao Estado e, no

particular, a toda a Sociedade, como também em razão de que tal linha de pensamento

contém, em seu âmago, a semente ideológica da continuidade de um estado de coisas

reacionário, baseado na pura depauperação do patrimônio público e na possibilidade de

enriquecimento fácil, às custas do Estado e da dignidade alheia.

O tema ainda ganha maior relevo em razão do seu desenvolvimento no âmbito do

Direito Administrativo e do Direito Constitucional, aos quais se encontra inarredavelmente

vinculada a Lei nº 8.429/1992, tanto assim que, como já salientado, as sanções atinentes  à

153 Relembre-se que a Lei da Improbidade Administrativa foi sancionada em 02/06/1992 e publicada no dia
seguinte.
154 Admitir tal sorte de conclusões seria, para dizer o mínimo, fantasiar e eufemizar o mundo da vida.
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prática de atos ímprobos estão contidas  -  de  forma  original  em  relação  à  história  do

Constitucionalismo pátrio - no art. 37, §§ 4º e 5º, da Constituição de 1988.

A Proporcionalidade, inserida em tal panorama, é o elo entre o interesse do Estado

em punir alguém,  diante do eventual constrangimento aos  Princípios  da  Administração

Pública (na esfera de abrangência da LIA), e o interesse de todos aqueles que, eventualmente,

venham a praticar  atos ímprobos, de serem penalizados tendo a garantia da emissão de uma

decisão judicial correta, sob o ponto de vista normativo (garantido-se,  por isso mesmo, o

respeito ao Princípio do Devido Processo Legal Material)155.

Diga-se,  mais  ainda,  que  o  Devido  Processo  Legal,  em sua  ótica  substancial,

também estará garantido uma vez que seja respeitado um procedimento estável, por meio do

qual  seja apontado, com segurança,  a  existência de um ato ímprobo, antes mesmo de ser

realizado juízo a respeito das sanções a serem aplicadas156.

Passa-se, em tal contexto, a analisar o particular entendimento do Supremo

Tribunal Federal a respeito da Proporcionalidade e de sua correlação com a prática de atos de

improbidade administrativa, para efeito de fixação das respectivas penalidades.

Perscrutar-se-á,  de  igual  maneira,  se  a  Suprema  Corte  brasileira  dirige  suas

decisões à vista de um procedimento estável e racional157.

2.6 A Proporcionalidade e o Supremo Tribunal Federal: Uma Crítica Necessária

Torna-se de central importância,  diante  de  todo  o  exposto,  avaliar o

posicionamento do Supremo Tribunal Federal brasileiro a respeito da Proporcionalidade e da

sua correspondente aplicação no âmbito particular da fixação das sanções decorrentes de atos

ímprobos.

É que, em razão da proeminência que possui no sistema de Justiça nacional, a

Corte Suprema pátria tem a ocasião derradeira de estabelecer parâmetros e direcionamentos

relacionados às questões jurídicas levadas ao conhecimento do Poder Judiciário, de modo que

155 Alvim, a propósito, leciona que entra em cena, “quando se trata de aplicação das penas de que trata o art. 12
da Lei nº 8.429/92, o princípio constitucional da proporcionalidade (no sentido de proibição de excessos),
importante vetor constitucional a nortear a dosimetria da referida sanção” (IMPROBIDADE...,2013, p. 156).
156 Buscar-se-á propor, como já salientado, tanto o procedimento aludido, quanto a fixação racional das sanções
previstas na LIA.
157 Realce-se, no ponto, que tal estudo será fundamental para virem a lume  as proposições e  contribuições
alinhavadas na última terça parte do presente estudo científico.
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os evidentes efeitos de irradiação de  suas decisões proporcionam a  necessidade  de seu

respectivo estudo.

Assim será feito doravante, nos limites dos objetivos e dos temas que se vêm de

discutir sendo  que,  em  um  primeiro  momento,  ofertar-se-á  crítica  quanto  ao  uso  da

Proporcionalidade pelo Tribunal Supremo brasileiro  para que,  em seguida,  seja  analisado,

particularmente,  o  emprego  da  citada  regra  em  casos  envolvendo  a  prática  de  ilícitos

administrativos.

2.6.1 Racionalidade Principiológica e o Supremo Tribunal Federal

A análise da racionalização – no âmbito do Supremo Tribunal Federal – quanto ao

uso dos valores morais e de seus correlatos deontológicos (os princípios jurídicos), com o

emprego de argumentação jurídica elaborada, especificamente, por Alexy, demanda que seja

feito um breve e específico resumo do pensamento do aludido autor germânico, para além do

que esta dissertação apresentou nas seções precedentes deste capítulo.

A menção ao pensador alemão, diga-se novamente, decorre do fato insuperável de

que a Corte Constitucional brasileira abraçou e adotou a Proporcionalidade - dogmaticamente

desenvolvida pelo  multicitado  jusfilósofo  -, como forma de sopesar princípios jurídicos

colidentes.

Nesta direção, é o caso de relembrar que,  na hipótese levantada neste trabalho

científico, torna-se primordial a ponderação entre os Princípios sobre os quais se baseia a

Administração Pública (reunidos sob o signo do Princípio da Probidade Administrativa)  e o

Princípio do Devido Processo Legal Substancial.

Alexy, então, alicerça sua teoria nas seguintes bases: 1) os direitos fundamentais

possuem natureza principiológica e são mandados de otimização; 2) no Direito pós-

positivista, inserido em uma sociedade aberta e plural e, portanto, naturalmente conflituosa, é

comum a ocorrência de choques principiológicos; 3) é necessário o uso de ponderação para,

diante do caso concreto e das possibilidades fático-jurídicas existentes, serem superadas ditas

colisões; 4) é fundamental que a ponderação aconteça de modo racional e seja norteada por

uma argumentação jurídica158.

158 São as conclusões, insofismáveis, advindas da leitura precípua das duas obras de referência de Alexy (2005,
2011), antes aludidas e, uma vez mais, rememoradas nesta assentada.
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No entanto, se é fato inconteste que o Supremo Tribunal Federal brasileiro acolhe,

sem maiores divergências  ou contestações, as primeiras  três premissas elencadas, por  outro

lado parece não conceder a devida atenção ao último aspecto da teoria de Alexy, olvidando

que é imprescindível manifestar os fundamentos que dão ensejo a esta ou àquela maneira de

decidir, a bem da construção de uma teoria jurídica sólida e que gere segurança aos

jurisdicionados e aos demais operadores do Direito.

Efetivamente, ao ser negligenciada  a premência  de uma argumentação jurídica -

normativamente  correta  - no âmbito das decisões que venham  a  envolver colisões entre

princípios, abre-se a oportunidade para os já aludidos (indesejáveis) subjetivismos, em

desprestígio à evidente necessidade do Poder Judiciário -  e, especificamente, do Supremo

Tribunal Federal -, revelar os motivos e as razões pelas quais foi levado a emitir tal ou qual

decisão.

Nesta  trilha, é indesejável, sob o ponto de vista dogmático-científico, que

argumentos de autoridade ainda prevaleçam sobre a necessidade de clara argumentação

jurídica visto que, se é concorde que no atual estágio do Constitucionalismo, a Corte Suprema

pátria deve ser considerada o intérprete último da Constituição, não menos aceita é a

conclusão no sentido de se desincumbir de tal encargo privilegiando e atendendo aos ditames

republicanos da transparência e da motivação de suas decisões (o Estado Democrático de

Direito, afinal, assim o exige).

Não destoou deste entendimento Lima159, ao fazer menção ao fato específico de

que a Proporcionalidade e a técnica de ponderação dela decorrente, ambas delineadas por

Alexy, não estão sendo empregadas para reforçar “a carga argumentativa da decisão, mas

justamente para desobrigar o julgador de fundamentar. É como se a simples invocação do

princípio da proporcionalidade fosse suficiente para tomar qualquer decisão que seja”.

A Proporcionalidade, com efeito, não pode servir de válvula de escape, ou como

um  lugar  comum, para decisões desprovidas de fundamentação, como se a sua simples

menção fosse suficiente para esclarecer e resolver o confronto principiológico, isto é, como se

tivesse a capacidade de ser evidente por si mesma e autoexplicativa.

Em outras palavras, expressar um instituto jurídico de modo a servir para qualquer

situação, a qualquer tempo, deixando de lado o seu referencial teórico para utilizá-lo sem

maior preocupação no que toca a sua fundamentação racional, significa o mesmo que concluir

pelo seu esvaziamento de sentido e, por conseguinte, do próprio Direito.

159 O  artigo  Alexy à Brasileira ou a Teoria da Katchanga encontra-se  disponível em:
<http://direitosfundamentais.net/2008/09/18/alexy-a-brasileira-ou-a-teoria-da-katchanga/>. Acesso em: 06 fev.
2013.
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Sarmento (2009, p. 139-140), ao também criticar tal ausência de racionalidade no

âmbito do Poder Judiciário, pontua:

[...] Se, até não muito tempo atrás, os princípios não eram tratados como
autênticas normas por aqui – só tinha bom direito quem podia invocar uma
regra legal clara e precisa em favor da sua pretensão –  com a chegada do
pós-positivismo e do neoconstitucionalismo, passou-se em poucos anos da
água para o vinho. Hoje, instalou-se um ambiente intelectual no Brasil que
aplaude e valoriza as decisões principiológicas, e não aprecia tanto aquelas
calcadas em regras legais, que são vistas como burocráticas ou positivistas –
e positivismo hoje no país é quase um palavrão. Neste contexto, os
operadores do Direito são estimulados a invocar sempre princípios muito
vagos nas suas decisões, mesmo quando isso seja absolutamente
desnecessário, pela existência de regra clara e válida a reger a hipótese. Os
campeões têm sido os princípios da dignidade da pessoa humana e da
razoabilidade160. O primeiro é empregado para dar imponência ao
decisionismo judicial, vestindo com linguagem pomposa qualquer decisão
tida como politicamente correta, e o segundo para permitir que os juízes
substituam livremente as valorações de outros agentes públicos pelas suas
próprias. [...]

Diga-se, no ponto, que o potencial do gravame - tanto para o corpo social quanto

para o ambiente jurídico -, relativo à  Corte Constitucional brasileira  realizar sopesamento

principiológico irracional e desprovido de fundamentação, é enorme e suas consequências são

lesivas  ao extremo, não apenas pelo já citado papel de elevação  sistêmica que o Tribunal

Supremo detém, como também pelo exemplo que precisa oferecer, ou para os que acorrem às

portas do Judiciário, ou para todo o resto da Magistratura ou, enfim, para os demais

intérpretes da Constituição161.

Criticando, particularmente, o mau hábito  do Supremo Tribunal Federal no que

tange  ao  seu  processo  decisório  sobre a colisão de princípios, Silva,  V.  (2002,  p.  32)

sustentou, mais de uma década atrás:

[...] O recurso à regra da proporcionalidade na jurisprudência do STF pouco
ou nada acrescenta à discussão e apenas solidifica a ideia de que o chamado
princípio da razoabilidade e a regra da proporcionalidade seriam sinônimos.
A invocação da proporcionalidade é, não raramente, um mero recurso a um
topos, com caráter meramente retórico, e não sistemático. Em inúmeras
decisões, sempre que se queira afastar alguma conduta considerada abusiva,

160 O autor, aparentemente, toma como idênticos os termos “razoabilidade”  e “proporcionalidade”, desacerto
teórico já apontado no curso desta dissertação e, aparentemente,  também cometido por Barroso (2011, p. 328-
329). Para uma crítica a respeito da citada confusão terminológica, veja-se Silva, V. (2002).
161 Não se pode, de fato, desmerecer o didatismo e a inteligibilidade das decisões emanadas do Supremo Tribunal
Federal, uma vez que não deve o Poder Judiciário (e, mais ainda, a Corte Suprema) achar que fala, unicamente,
para seus próprios ouvidos.
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recorre-se à fórmula “à luz do princípio da proporcionalidade ou da
razoabilidade, o ato deve ser considerado inconstitucional”. [...]
Apesar de salientar a importância da proporcionalidade “para o deslinde
constitucional da colisão de direitos fundamentais”, o Tribunal não parece
disposto a aplicá-la de forma estruturada, limitando-se a citá-la. [...] Não é
feita nenhuma referência a algum processo racional e estruturado de controle
da proporcionalidade do ato questionado162, nem mesmo um real cotejo entre
os fins almejados e os meios utilizados. O raciocínio aplicado costuma ser
muito mais simplista e mecânico. [...]

O fato é que, desafortunadamente, pouco se modificou, desde a lição proferida

pelo citado jurista.

Certo é que restou evidente a consolidação do uso dos princípios no Direito

brasileiro, como também se tornou corriqueira a solução de conflitos principiológicos

mediante a utilização  da Proporcionalidade, mas não se avançou  o  suficiente para o

robustecimento teórico de seu emprego.

No que diz respeito, em particular, ao Supremo Tribunal Federal, a década

passada consagrou o uso, cada vez maior, de uma série de mecanismos não existentes por

ocasião da promulgação da Constituição, devendo ser feita expressa citação ao advento das

audiências públicas que acontecem no curso de processos pendentes de decisão final, da

transmissão ao vivo de seus julgamentos e da admissão da figura do amicus curiae, no âmbito

das ações relacionadas ao controle da constitucionalidade.

Ditos instrumentos contribuíram, em larga extensão, para democratizar as

decisões da Corte Constitucional pátria,  bem como  legitimá-la como o intérprete final da

Constituição, além de diminuírem a distância do Tribunal em relação ao meio social163.

Ocorre que, por si só, todas essas funcionalidades e instrumentos  não atingem o

objetivo de racionalização fundamentada que deve permear as decisões do Supremo Tribunal

Federal brasileiro, ainda que se reconheça que, nos casos mais importantes levados a

julgamento, os respectivos votos cumprem, exatamente, o que se vem de reclamar164.

162 A propósito, é o caso de recordar, ainda mais uma vez, que se almeja propor, exatamente, um procedimento
estruturado e racional para a aplicação das sanções decorrentes da prática de atos ímprobos. O tema será
retomado, em detalhes, no último capítulo.
163 Viu-se, como efeito colateral, que os juízes da Suprema Corte brasileira não são seres mitológicos ou etéreos,
e que em qualquer lugar a natureza humana revela-se sobranceira, para discussões de cunho pessoal e uso de
palavras menores, inclusive...
164 E esta deveria ser tida como a regra geral, afinal, o dever constitucional de fundamentação das decisões
judiciais é imperioso e não deveria comportar exceções.
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Não é por outro motivo que, trazendo  aos dias atuais  o equívoco teórico que o

Tribunal Excelso nacional  teima em realizar, Neves165 alertou, em 2012166, para o uso

indiscriminado dos princípios -  nos casos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº

1.856/RJ e da ADI nº 4.638/DF -, e para a ausência de coerência em seu uso - cotejando-se os

julgamentos acontecidos no Habeas  Corpus (HC) nº 82.424/RS e na Ação  de

Descumprimento  de  Preceito  Fundamental  (ADPF) nº 130/DF  -, a conduzir para a

“trivialização” e para a “inconsistência no tratamento dos princípios constitucionais por parte

do STF”.

Ingressa-se, assim, no estudo dos casos mencionados.

De fato, ao ser levada a julgamento a ADI nº 1.856/RJ, Pleno, Rel. Min. Celso de

Mello, j. em 26/05/2011, DJe de 14/10/2011, unânime, aventou-se o Princípio da Dignidade

da Pessoa Humana para afastar a ocorrência de brigas de galo, quando parece evidente a

constatação  de  que  a simples menção a normas constitucionais de proteção ambiental já

seriam bastantes.

Já na ADI nº 4.638/DF, Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 08/02/2012, DJ de

14/02/2012, o mesmo princípio foi mencionado como substrato para justificar a manutenção

de dispositivos da Lei Orgânica da Magistratura, olvidando-se que o emprego do Princípio da

Legalidade e as normas constitucionais especificamente  relacionadas ao Conselho Nacional

de Justiça resolveriam a querela então sob julgamento167.

Pergunta-se, assim, e é difícil obter resposta para tanto com o uso de sólida e

racional argumentação jurídica, qual a razão de estender a tão longínquos campos jurídico-

normativos  o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, a não ser para concluir por sua

inarredável banalização.

Isso, contudo, não é tudo.

É que ao ser decidido, por sua vez, o HC nº 82.424/RS, Pleno, Rel. p/ Acórdão

Min. Maurício Correia, j. em  17/09/2003, DJ de  19/03/2004168, negou-se caráter absoluto à

liberdade de expressão (nela antevendo, portanto, natureza principiológica, em atendimento à

consideração de que os princípios comportam relativização - o que esta dissertação vem de

165 O  artigo  O abuso de princípios no Supremo Tribunal Federal encontra-se  disponível em:
<http://www.osconstitucionalistas.com.br/o-abuso-de-principios-no-supremo-tribunal-federal>. Acesso em:
07/02/2013.
166 Ou seja, uma década depois de Virgílio Afonso da Silva, a revelar a pouca evolução do tema no Tribunal mais
importante do sistema de justiça nacional.
167 O caso tratou da constitucionalidade da Resolução nº 135, de 13/07/2011, emanada do Conselho Nacional de
Justiça, a qual tratou sobre os procedimentos administrativos disciplinares e as  correspondentes penalidades,
aplicáveis aos juízes brasileiros.
168 Discutia-se a existência de racismo ao se pretender a regular e normal veiculação de obra que negava o
Holocausto.
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defender).

Diversamente, na ocasião do julgamento da ADPF nº 130/DF, Pleno, Rel. Min.

Carlos Britto, j. em  30.04.2009, DJe de  06/11/2009169, o Tribunal Supremo  aduziu que a

liberdade de expressão teria precedência sobre os direitos à intimidade, vida privada, honra e

imagem e, neste sentido, afastou aquela da necessidade de ponderação em relação a estes

(arredou, então, sua natureza principiológica, em total contradição ao julgamento

anteriormente mencionado).

Importa revelar, então, a incoerência e a inconsistência jurídica de tais julgados, a

demonstrar que, assim agindo, o Tribunal mais importante do País apequena-se em seu papel

constitucional, de dogmatizar e impor um norte à racionalização do sistema normativo.

Veja-se, a propósito, que os exemplos trazidos à colação são provenientes de

julgamentos da maior relevância, ocorridos no âmbito da jurisdição constitucional que é

própria e originária do Supremo Tribunal Federal.

Efetivamente,  os vôos principiológicos precisam ocorrer, mas não se pode

prescindir da pisada em terra firme  proveniente  de  estável  e  normativamente  correta

argumentação jurídica...

Não por outro motivo, também asseverou Neves170 que a rotinização e a

trivialização principiológica, pelos juízes da Corte Constitucional brasileira, em geral têm

conduzido a uma metamorfose perigosa para o Estado constitucional, já que, “ao abusarem

dos princípios, que podem atuar como remédios contra a insuficiência das regras em casos

jurídicos e constitucionais controvertidos, transformam-nos em venenos”.

É preciso, portanto, um maior cuidado do Supremo Tribunal Federal, ao tratar da

problemática relativa a colisões entre princípios.

A legitimidade do Tribunal Supremo brasileiro passa, de fato e necessariamente,

pela capacidade de demonstrar os motivos pelos quais realiza suas escolhas decisórias ou, em

outras  palavras, uma “dogmática constitucional emancipatória precisa elaborar, de modo

sólido e racional, as bases teóricas do saber jurídico que pretende operar” (CLÈVE, 2012, p.

45).

Estabelecida tal problemática passa-se, então, a dissertar a respeito do tema no

âmbito específico do uso da Proporcionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal,  por ocasião

da análise de casos envolvendo a prática de atos de improbidade administrativa.

169 Julgava-se a (não) recepção constitucional da Lei de Imprensa (Lei nº 5.250, de 09/02/1967).
170 O  artigo  respectivo,  O abuso de princípios no Supremo Tribunal Federal,  encontra-se  disponível em:
<http://www.osconstitucionalistas.com.br/o-abuso-de-principios-no-supremo-tribunal-federal>. Acesso em: 07
fev. 2013.



94

2.6.2 Análise e Aplicação, pelo Supremo Tribunal Federal, da Proporcionalidade no Âmbito

da Prática de Atos que Caracterizam Improbidade Administrativa

Trilhado o caminho segundo o qual Direito e Moral conectam-se de forma

incontornável e que, ademais, é  preciso racionalizar a inserção dos valores morais no corpo

jurídico (pela via dos princípios e, especificamente, na esfera de atuação da jurisdição

constitucional), chega-se ao ponto de estudo relacionado à aplicação da argumentação jurídica

e da Proporcionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, na órbita das penalidades

que  são  fixadas  em  razão  do  cometimento  de  atos  que  implicam  em  improbidade

administrativa.

No entanto, preliminarmente ao desenrolar desta seção, faz-se necessário

estabelecer alguns limites no que diz respeito a sua abrangência.

Em primeiro lugar, então,  é intuitivo perceber que,  neste particular,  a pesquisa

dissertativa cingiu-se à atuação do Tribunal Constitucional brasileiro, Órgão máximo do

Poder Judiciário cujas decisões espraiam-se para todo o sistema de justiça e ainda mais além,

uma vez que repercutem em todas as camadas e segmentos sociais.

Em segundo lugar, a análise realizada disse respeito à busca de dois paradigmas

principais, quais sejam, “proporcionalidade” e “improbidade administrativa”, junto aos sítios

eletrônicos mantidos pelo Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br)171 e pelo Conselho da

Justiça Federal172 (www.jf.jus.br/cjf)173,  ambos  de  reconhecido  prestígio  e  idoneidade  e

capazes, por isso mesmo, de reproduzir, com fidelidade, o pensamento atualizado da Corte

Suprema pátria.

Em terceiro lugar, os julgamentos perscrutados foram os emitidos pelas Turmas e

pelo Plenário da Suprema Corte os quais representam, com maior vigor e precisão, o

pensamento do colegiado do Supremo Tribunal Federal. As decisões monocráticas, por essa

razão, não foram sindicadas para os fins da presente dissertação.

171 Encontraram-se, junto ao sítio eletrônico mantido pelo Supremo Tribunal Federal, 6 (seis) acórdãos diante dos
citados termos de pesquisa. A pesquisa foi realizada em 15/11/2013.
172 O Conselho da Justiça Federal, regido pela Lei nº 11.798, de 29/10/2008, atua em todo o território nacional e
tem como  atribuição  precípua  a  supervisão  orçamentária  e  administrativa  da  Justiça  Federal  de  primeiro  e
segundo graus, sendo o órgão central do aludido sistema. Além disso, exerce poder correicional e promove a
integração e o aprimoramento da Justiça Federal.
173 Foram achados, no sítio eletrônico do Conselho da Justiça Federal, 4 (quatro) resultados à vista dos aludidos
parâmetros de pesquisa. De igual maneira, operou-se a pesquisa no dia 15/11/2013.
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Em quarto lugar, a ideia inicialmente concebida, no sentido de filtrar a verificação

dos citados paradigmas de pesquisa aos processos decorrentes de Ações de Improbidade

Administrativa  (julgadas,  originariamente174 ou  não,  pelo  Supremo  Tribunal  Federal),

mostrou-se flagrantemente impossível, diante da quase total ausência de julgamentos da Corte

Suprema nacional sobre o tema.

Apresentadas  tais  explicações,  é  o  caso  de  apontar  que  houve quatro

oportunidades fundamentais, por meio das quais o Supremo Tribunal Federal debruçou-se a

respeito de aspectos da Lei da Improbidade Administrativa.

Adianta-se,  contudo,  que  em  nenhuma  das  ocasiões  a  citada  Corte  Excelsa

adentrou  no tema da Proporcionalidade ou, mesmo, da aplicação racional das sanções

relacionadas no aludido ato normativo.

Tem-se, então, que os julgamentos encontrados foram, precisamente, os seguintes:

ADI nº 2.797, Pleno, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. em 15/09/2005, DJ de 19/12/2006175;

Reclamação nº 2.762, Pleno, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. em 01/06/2006, DJ de

23/06/2006176;  Reclamação nº 2.138, Pleno, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, j. em

13/06/2007, DJ de 18/04/2008177;  Questão de Ordem na Petição nº 3.211, Pleno, Rel. p/

Acórdão Min. Menezes Direito, j. em 13/03/2008, DJe de 27/06/2008178.

Veja-se, então, que nas quatro ocasiões, foram discutidos aspectos procedimentais

da LIA, relacionados mais especialmente à competência  desencadeada  em  razão  da

legitimidade passiva não havendo, portanto, correlação com o objeto de estudo da presente

dissertação.

174 Com a adoção da nomenclatura Ação Cível Originária.
175 Declarou tal ADI a inconstitucionalidade do art. 84, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal, incluídos pela
Lei nº 10.628, de 24/12/2002, os quais pretendiam estender, para além do término do exercício de função
pública, a prerrogativa de foro de natureza penal à LIA.
176 Em tal oportunidade, o Supremo Tribunal Federal assentou que os Prefeitos Municipais deveriam continuar
respondendo às  ações de improbidade administrativa na Primeira Instância, sem qualquer deslocamento de
competência. É interessante apontar que o tema foi sendo reavivado ao longo dos anos (mesmo com a Suprema
Corte brasileira  tendo,  reiteradamente,  reforçado  seu posicionamento de maneira firme e uníssona).  Dita
situação, como não poderia deixar de acontecer, demandou a consideração de sua repercussão geral. De fato, foi
declarada a Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo nº 683.235, Pleno, Rel. p/ Acórdão Min.
Gilmar Mendes, j. em 30/08/2012, DJe de 22/04/2013. O caso foi redistribuído para a relatoria do Min. Teori
Zavascki o  qual,  reconhecendo  a  repercussão  geral,  deu provimento  ao  Agravo  e  o  converteu em Recurso
Extraordinário,  em decisão publicada no DJE nº  251, de 18/12/2013; o caso, portanto, será  definitivamente
analisado pelo Colegiado do Supremo Tribunal Federal.
177 Declarou o Tribunal Supremo brasileiro, naquela assentada, a distinção entre os crimes de responsabilidade e
os ilícitos discutidos na ação de improbidade administrativa para, em seguida, quanto aos Ministros de Estado,
apontar que não se submetem ao modelo de competência comum da LIA.
178 Entendeu a Suprema Corte brasileira, na dita ocasião, que qualquer integrante seu, uma vez que figure como
réu em ação de improbidade administrativa (como já salientado, no âmbito do Excelso Tribunal nacional,  o
nomen juris a ser dado é o de Ação Cível Originária), deve ser processado e julgado por seus Pares, ou seja, pelo
próprio Supremo Tribunal Federal.
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Tornou-se premente, assim, uma  quinta  –  e  derradeira  –  providência,  com  a

finalidade de elastecer o estudo para a verificação de outros processos – especificamente, os

Mandados de Segurança e os Recursos Extraordinários, fato que propiciou, inclusive, o

encontro de julgados diversos em relação aos inicialmente perscrutados e antes apontados.

Duas constatações fundamentais, a partir daí, provieram sobranceiras: (1)  o

Supremo Tribunal Federal possui escassa jurisprudência a respeito da apreciação de atos de

improbidade administrativa e do correspondente uso da Proporcionalidade por ocasião do

estabelecimento das sanções contidas na LIA e, (2)  quando o faz, usa o sopesamento  sem

fundamentação e racionalidade adequadas e, mais ainda, sem a utilização de um procedimento

que  aponte,  com segurança  e  de  forma  prévia,  a  perfeita  caracterização  do  ato  ímprobo

aludido no caso concreto.

É o que será apresentado, efetivamente, nas linhas vindouras, a partir da citada

ampliação de pesquisa.

Veja-se, assim, que um dos primeiros julgamentos da Corte Constitucional pátria

sobre a questão deu-se ao ser apreciado o Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº

24.901/DF, Rel. Min. Carlos Britto, j. em 26/10/2004, DJ de 11/02/2005, unânime.

Naquela ocasião, discutiu-se o acerto de uma  demissão, imposta a servidor

público federal, que havia praticado falta funcional (desvio e ausência de prestação de contas

de verbas públicas) que também poderia ser caracterizada como ato ímprobo.

Aventou-se a justiça  da  aplicação da sanção  de demissão,  à  vista  da

Proporcionalidade, e a eventual possibilidade de fixação de penalidade menos severa.

No entanto, a única menção à Proporcionalidade, no voto vencedor do Ministro

Relator, foi feita da seguinte maneira: “O que o recorrente põe em debate, como questão de

fundo, é a possível violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na

aplicação da pena de demissão do servidor ímprobo”.

Não houve, efetivamente, qualquer outra digressão sobre o tema e, ao final, a

penalidade demissional foi mantida.

Logo em seguida, o Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de julgar outro

caso, no curso do qual havia igual questionamento sobre o uso do sopesamento em questão

abrangendo a prática de um ato de improbidade administrativa.

Tratou-se do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 24.699/DF, Rel.

Min. Eros Grau, j. em 30/11/2004, DJ de 01/07/2005, unânime.

Uma vez mais, a Corte Excelsa avaliou o acerto da aplicação de sanção  de

demissão, em detrimento de servidor público federal que, supostamente, praticara ato



97

ímprobo, consistente na realização de cálculos indenizatórios em favor de empresa privada a

resultar em vultoso prejuízo à União - afinal não confirmado, porque o acordo original foi

distratado.

Diversamente do julgamento anterior, o servidor público foi readmitido aos

quadros de pessoal da União e, no curso do voto prevalecente do Ministro Relator, a citação à

Proporcionalidade restou aventada da seguinte maneira:

[...] o Poder Judiciário vai à análise do mérito do ato administrativo,
inclusive fazendo atuar as pautas da proporcionalidade e da razoabilidade,
que não são princípios, mas sim critérios de aplicação do direito, ponderados
no momento das normas de decisão. Não voltarei ao tema, até para não
maçar demasiadamente esta Corte. O fato porém é que, nesse exame do
mérito do ato, entre outros parâmetros de análise de que para tanto se vale, o
Judiciário não apenas examina a proporção que marca a relação entre meios
e fins do ato, mas também aquela que se manifesta na relação entre o ato e
seus motivos, tal e qual declarados na motivação. [...]

O fraseado que se delineou, no entanto, a despeito de apresentar o premente uso

da Proporcionalidade179, não adentrou em qualquer fundamentação racional e, na prática,

deixou-a como fórmula vazia, desprovida de qualquer aplicação metódica para casos

supervenientes180.

Houve, em síntese, mero uso da Proporcionalidade como forma de redução da

penalidade, como se a sua simples menção fosse suficiente para legitimar, racionalmente, a

decisão exarada.

Foi o Min. Cezar Peluso quem, ao ofertar manifestação naquele mesmo

julgamento, assentou fundamentação que, mesmo que concisa e pouco densa, implicou no uso

do sopesamento com um mínimo de racionalidade. Veja-se:

[...] Sr. Presidente, além de todos os muitos e doutos argumentos do
eminente Relator, ousaria acrescentar que talvez até bastasse reconhecer que,
com base em fato tido por incontroverso, a imputação de uma ação culposa,
sem dano, a funcionário com mais de vinte anos de serviço público, sem
nenhuma punição, é absolutamente ilegal, porque contraria a Lei nº 8.112,
em sendo desproporcional à gravidade e à natureza da falta a aplicação da
pena de demissão. A Comissão teve por culposo um comportamento
meramente desidioso, que ela própria reconheceu não haver causado dano,
até porque, depois, os fatos teriam confirmado que, pela desconstituição do
acordo, não houve pagamento nenhum. Não era, pois, caso de aplicar ao

179 No ponto, calha dizer,  uma  vez  mais,  que não apenas na doutrina, como também na jurisprudência,
confundem-se os dois termos, em detrimento da prevalência do acerto teórico-dogmático, necessário ao Direito.
Já se teve a ocasião de analisar tal equívoco.
180 Deveria a Corte, efetivamente, ter sido maçada...
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funcionário, sem nenhum antecedente disciplinar, a pena mais grave da
Administração Pública. [...]

Uma  outra  dupla  de julgamentos, envolvendo a apreciação de penalidades

demissionais, pode ser mencionada: o Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº

25.627/DF, Rel. Min. Carlos Britto, j. em 15/05/2007, DJ de 19/10/2007, unânime; o Recurso

Extraordinário nº 244.158/SP, Rel.  Min. Menezes Direito, j. em  02/09/2008, DJe de

24/10/2008, unânime.

Ocorre que, nas duas situações, a Proporcionalidade foi desmerecida e, de resto, a

Corte Suprema ofereceu posicionamento discordante em relação às bases teóricas do pós-

positivismo.

É que, ao tempo em que foi analisada, apenas, de forma acessória (e sem qualquer

aprofundamento a respeito do seu uso racional e fundamentado) a Proporcionalidade, restou

peremptoriamente afastada sua respectiva  aplicação no caso de a Administração Pública

aplicar a sanção  prevista em lei e uma vez  que  não  tenha  sido  ventilada a questão nas

instâncias ordinárias, como causa de pedir.

É de causar preocupação e espécie, neste sentido, que o Supremo Tribunal Federal

tenha repercutido, nos dois arestos, uma visão legalista e estritamente positivista, de acordo

com a qual, de um lado, se a penalidade for prevista na legislação de regência e, de outro lado,

se a Proporcionalidade não for anteriormente aventada, não haverá possibilidade de emprego

desta última para, assim, ser sindicada a justiça e correção normativa da sanção de demissão

eventualmente cominada.

Com efeito, ao assim atuar, deslembrou o Tribunal Excelso que, ocorrendo um

choque principiológico181,  torna-se  natural  e  inarredável  o  uso  da  ponderação,  não  sendo

aceitável, ou do ponto de vista lógico,  ou do ponto de vista dogmático,  o afastamento da

Proporcionalidade.

Mais ainda: não se tem como acertada a linha decisória que afastou a

consideração da Proporcionalidade, quando não aludida como causa de pedir, porquanto sua

aplicação independe de prequestionamento ou menção expressa, já que, como já salientado, é

ínsita à própria valoração e ponderação de princípios colidentes que o intérprete  e/ou  o

aplicador do Direito realiza.

Confundiu o Supremo Tribunal Federal, desafortunadamente, a necessidade de

haver causa de pedir, com a evidente e insuperável circunstância de que a Proporcionalidade

181 Recorde-se que dita  colisão acontece,  fundamentalmente -  na linha do que já se  teve a oportunidade de
salientar -, entre o Princípio da Probidade Administrativa e o Princípio do Devido Processo Legal Substancial.
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permeia toda e qualquer análise relacionada ao eventual confronto principiológico que, por

sua vez, reflete-se, em regra, no choque entre dois ou mais direitos fundamentais.

É por esse motivo e com igual perplexidade, inclusive, que Sundfeld (DIREITO...,

2011, p. 304) argumenta:

[...] Ao julgarem com base em princípios, os juízes exercem função
regulatória –  e não podem fazê-lo superficialmente. Nosso sistema pode
suportar a delegação da tarefa de regular ao Judiciário. Pode até admitir a
substituição de regulações legais ou administrativas por outras, criadas pelos
juízes. Mas é preciso que estes cumpram os mesmos ônus que têm os
reguladores. Elaborar e enunciar com clareza e precisão a regra que, a partir
dos princípios, entendem dever ser utilizada para resolver os casos
concretos, do mesmo modo que o regulador faz regulamentos, com suas
especificações, antes de sair tomando atitudes caso a caso. Estudar com
profundidade a realidade em que vão mexer, entender as características e
razões da regulação anterior, identificar as alternativas regulatórias
existentes, antever os possíveis custos e os impactos, positivos e negativos,
em todos os seus aspectos, da nova regulação que se cogita instituir,
comparar as características da regulação existente e da cogitada. Tudo isso
tem de aparecer na motivação da decisão judicial. [...]

Repita-se que os arestos  aludidos, os quais foram  emanados da mais alta corte

jurisdicional brasileira -, estão a demonstrar a fragilidade dogmática com que é mencionada e

aplicada a Proporcionalidade.

Felizmente, no entanto, logrou-se encontrar um julgamento que trilhou na direção

contrária e, por essa razão, constitui-se em alento no que diz respeito ao legítimo desempenho

da jurisdição constitucional.

De fato, tal exemplo -  importante e acertado -, quanto ao uso de argumentação

jurídica racional e densa e, particularmente, da Proporcionalidade, aconteceu ao ser apreciado

o Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 24.129/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j.

em 20/03/2012, DJe de 30/04/2012, unânime.

Na ocasião, o Ministro Relator realizou profunda análise a respeito de como, no

caso concreto, pode ser realizado o sopesamento entre o interesse do Estado em aplicar

penalidade ao servidor público que, em tese, pratica um ato de improbidade administrativa, e

o interesse deste último em receber, precisamente, a pena proporcional a sua atitude ilícita,

diante de fundamentos sólidos e normativamente corretos.

Veja-se, então, o excerto do voto que retratou dita orientação e todas as sutilezas

envolvidas no caso:
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[...] Em minha opinião, o ponto crucial do presente mandado de segurança é
justamente saber se foi razoável a atribuição normativa de culpa ao
impetrante.
Passo às circunstâncias que indicam a necessidade de revisão aprofundada
dessa conclusão.
De acordo com o depoimento do impetrante, foi muito breve sua
permanência como Coordenador de Pessoal, cargo no qual teria determinado
ao servidor Samuel Ferreira Borba que se incumbisse da distribuição de
vales-alimentação; o curto período de permanência no cargo se deveu ao fato
de o impetrante ter assumido em sequência, o cargo de Diretor, interino, do
Departamento de Polícia Rodoviária Federal.
Por outro lado, os autos do processo administrativo disciplinar revelam a
existência de situação em que os servidores indiciados procuraram culpar
uns aos outros pelas falhas detectadas. Transparece, da análise das
informações ali contidas, a natureza estrutural das falhas no controle. Na
minha opinião, os seguintes indícios são representativos das péssimas
condições nas quais o trabalho do impetrante era desenvolvido:
1) os talonários de vales-alimentação eram mantidos em cofre antigo situado
em uma garagem situada em local diverso do qual se desenvolviam as
atividades laborais do servidor (laudo pericial, fls. 482-502;
2) as compras de vales-alimentação eram feitas, pode-se dizer, a granel, sem
qualquer planejamento prévio (depoimento do impetrante, fls. 465);
3) o impetrante comprovou a existência de regulamento – portaria do Diretor
do Departamento - que lhe outorgava competência para definir a quantidade
de vales-alimentação que deveriam ser comprados (depoimento, fls. 465);
4) não foi imputado ao recorrente locupletamento ou proveito pessoal
(relatório da comissão, fls. 648);
5) à época dos fatos, o impetrante contava com mais de 20 anos de serviço
(depoimento, fls. 464);
6) não parece ser possível concluir, à luz dos documentos produzidos no
processo administrativo disciplinar, que o impetrante efetivamente sabia dos
desvios realizados pelo seu subordinado e, tampouco, que seria capaz de
corrigi-los espontaneamente, dadas as condições em que o trabalho se
desenvolvia. [...]

Não houve, portanto, no caso em questão, a aplicação da penalidade de demissão.

Eis um aresto que atende aos ditames da aplicação da Proporcionalidade, em seu

tripé teórico de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.

Eis, de fato, a forma de julgar que se espera da Corte Constitucional brasileira,

que analisa a querela (e as questões nela envolvidas) sob sua apreciação e pondera, a bem da

própria legitimidade político-institucional do  Tribunal, os interesses e princípios que se

confrontam na particularidade e na intimidade do processo.

É preciso sobrelevar,  de  todo  modo, que tal deve ser a regra na jurisdição

constitucional proveniente do Supremo Tribunal Federal  e  não,  simplesmente,  um  caso

isolado e quase excepcional.

Não é recomendável, para a Corte Constitucional brasileira, que haja julgamentos

incoerentes e contraditórios em relação ao uso da Proporcionalidade. É preciso sustentar, mais
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ainda, que é  muito pouco, para a jurisdição constitucional, que em certos julgamentos seja

feita alusão à Proporcionalidade de forma não fundamentada e, portanto, desprovida de

qualquer racionalidade.

Espera-se, então, que, para além de um voto-vista (Recurso  Ordinário  em

Mandado  de  Segurança nº 24.699/DF) e de um voto vencedor (Recurso  Ordinário  em

Mandado  de  Segurança nº 24.129/DF), o Supremo Tribunal Federal atente para a

racionalidade de suas decisões, no que diz respeito ao uso da Proporcionalidade na específica

órbita da apreciação de casos envolvendo a eventual prática de atos ímprobos.

Cumprirá plenamente, assim, o Excelso Tribunal brasileiro o relevante papel ao

qual foi alçado pela Constituição.

Torna-se evidentemente  necessário, para tanto, o estabelecimento de padrões e

critérios.

Neste sentido passa-se, em seguida, a apresentar e propor paradigmas  para que,

não apenas a Suprema Corte nacional, como também todos os Órgãos Judiciais e, de resto e

de um modo geral, os operadores do Direito busquem, com cada vez maior eficiência, a

racionalidade no estudo e na aplicação das sanções decorrentes de atos ímprobos.

Serão  realizadas,  então,  duas  propostas  e  contribuições:  (1)  a  fixação  de  um

procedimento por meio do qual seja detectada a efetiva existência de um ato ímprobo para,

passo seguinte, viabilizar (2) o estabelecimento de parâmetros voltados a delimitar, de forma

racional e normativamente correta, a sanção a ser estabelecida em decorrência da constatação

quanto à prática de alguma das espécies de atos de improbidade administrativa, previstos na

Lei nº 8.429/1992.

Tais propostas, em tudo, alinham-se à concepção teórica que se vem de defender,

no sentido de ter como certo o entrelaçamento entre o Direito e a Moral para, assim, serem

conciliados os  vetores  relativos  à  segurança jurídica e  à  justiça,  a  propósito  da aplicação

racional das sanções decorrentes da prática de atos ímprobos.
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CAPÍTULO 3

CONTRIBUIÇÕES PARA UM PROCEDIMENTO DELIMITADOR DA EFETIVA

EXISTÊNCIA DE ATOS ÍMPROBOS E PARA A RACIONALIDADE NA

APLICAÇÃO DAS SANÇÕES CONTIDAS NA LEI Nº 8.429/1992

Vem-se  de  apresentar  e  reforçar  a  ideia  segundo  a  qual  é  preciso  -  em  um

ambiente jurídico pós-positivista, inserido em uma sociedade globalizada e, por isso mesmo,

plural e conflituosa -, o estabelecimento de critérios de ordem racional, de modo que haja

previsibilidade e segurança na interpretação e na aplicação do Direito, particularmente pelos

Órgãos do Poder Judiciário.

Ditas  previsibilidade  e  segurança,  é  certo,  não  podem  estar  dissociadas  do

necessário entrelaçamento entre Direito e Moral (tal como defendido no primeiro capítulo),

daí  que  as  propostas  em  seguida  alinhadas  encontram-se  apoiadas  no  citado  referencial

filosófico. Em outras palavras, as contribuições que serão ofertadas constituem-se na extensão

da aludida complementariedade.

Asserta-se,  mais  ainda,  que  é  precisamente  à  vista  da  análise  dos  vetores

relacionados ao Princípio da Probidade Administrativa e ao Princípio do Devido Processo

Legal  Substancial,  ambos  de  estatura  constitucional  e  sobre  os  quais  paira  o  Estado

Democrático de Direito e o Princípio Republicano, que esta última terça parte indicará suas

propostas de contribuições.

Certamente que a fixação das sanções previstas na Lei nº 8.429/1992 não difere de

tais premissas e, exatamente em razão dessa constatação, torna-se de importância central a

procedimentalização dos correspondentes passos que levarão as  diversas  instâncias

jurisdicionais a indicar as penalidades – e sua respectiva quantidade – decorrentes da prática

de um ato ímprobo.

Garantir-se-á, assim, a racionalidade jurídico-normativa exigida do Direito pós-

positivista, diante da já mencionada aproximação entre o Direito e a Moral182.

182 Guerra Filho (2009, p. 168-170) assevera no mesmo norte:
[...] A partir, justamente, do atual contexto de elevada complexidade e velocidade no surgimento das inovações
na sociedade e a superação no âmbito jurídico do rigorismo do positivismo jurídico com a afirmação dos
princípios jurídicos surge uma reflexão muito importante sobre o próprio sentido dessa ocorrência que relaciona
a pós-modernidade, a afirmação dos princípios jurídicos e a necessidade de uma procedimentalização do Direito
para alcançar com maior concretude e eficiência sua função social.
Na verdade, a compreensão da necessidade de uma procedimentalização do Direito na pós-modernidade implica
[...] o entendimento do sentido que se passa a considerar sobre a própria pós-modernidade. [...]
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Tal  o  panorama apresentado este derradeiro  capítulo,  inicialmente, dissertará a

respeito e defenderá um procedimento no  curso  do  qual  haja o estabelecimento das

penalidades indicadas na LIA.

Elencará, para tanto, um conjunto de passos a serem seguidos, de maneira que seja

desencadeada a possibilidade de tal fixação para, em seguida, indicar o que (quais critérios) a

respectiva decisão poderá levar em consideração.

3.1 Considerações Iniciais

Trata-se, efetivamente, de apresentar duas contribuições: a primeira, relacionada

ao procedimento a ser adotado, com a finalidade de detectar, com segurança, a efetiva prática

de um ato ímprobo; a segunda, girando em torno dos critérios a serem respeitados, para que

aconteça a aplicação racional das sanções descritas na Lei da Improbidade Administrativa.

Deve  ser  salientado,  no  ponto,  que  julgamento  paradigmático,  proferido  pelo

Superior  Tribunal  de Justiça,  retrata  e  reforça  a  linha de pensamento  que ora  se vem de

defender, na medida em que fez alusão a um juízo de improbidade (isto é, à delimitação da

conduta ímproba) e a um juízo de dosimetria da sanção (ou seja, à necessidade de ser aplicada

a penalidade mais justa e racional, diante do caso concreto).

Por  isso  mesmo,  será  o  acórdão  respectivo  mencionado  e  analisado  logo  em

seguida para que, tomando como norte suas respectivas conclusões, sejam apresentadas as

propostas de racionalização já aludidas.

De  igual  modo,  sempre  que  relevantes,  diversos  outros  arestos  originários  do

Superior Tribunal de Justiça também serão mencionados, a indicar a relevância daquela Corte

no que toca à análise científica da Lei nº 8.429/1992, ainda mais diante da crítica apontada em

relação aos julgamentos do Supremo Tribunal Federal.

[...] o importante é compreender que através da procedimentalização as respostas para e do processo não estão
mais simplesmente dadas, mas sim passam a ser construídas, não há uma verdade ou decisão já pronta,
escondida no processo, na verdade ela se dá na construção e no desenvolvimento do processo.
Nesse contexto, diante da necessidade da procedimentalização como uma resposta aos agouros tanto da
sociedade como do Direito, a reflexão sobre a adoção de um procedimento que possibilite e traga uma resposta,
uma decisão num sentido prático para a vida humana, se pauta na afirmação e compreensão, também nessa linha
diríamos pós-moderna, dos princípios jurídicos. [...].
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Pretende-se,  com isso,  contribuir  para  a  própria  legitimidade  da  utilização  do

Direito o qual deve estar, necessariamente, envolto em ideais de justiça e de solidariedade,

praticados de forma responsável no mundo da vida183.

3.2  Juízo  de  Improbidade  e  Juízo  de  Dosimetria  das  Sanções  Descritas  na  Lei  da

Improbidade Administrativa: Um Julgamento Paradigmático do Superior Tribunal de

Justiça

Analisa-se,  nas  linhas  a  seguir,  fundamental  distinção  entre  o  juízo  de

improbidade e o juízo de dosimetria das sanções contidas na LIA.

Com efeito,  o Superior  Tribunal  de Justiça,  ao apreciar  o Recurso Especial  nº

892.818, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 11/11/2008, DJe de 10/02/2010, estabeleceu tal

importante distinção paradigmática.

Utilizar-se-á, doravante, igual nomenclatura, bem como se passará a perscrutar as

nuanças do julgamento em questão, o qual se mostra de grande relevância para a concepção

de ser observado um procedimento que tenda a propiciar a aplicação racional das sanções da

Lei nº 8.429/1992.

Veja-se, então, o que constou da ementa do retromencionado aresto (os grifos não

são originais):

PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  PRINCÍPIO  DA
MORALIDADE  ADMINISTRATIVA.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  MERA  IRREGULARIDADE
ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISTINÇÃO
ENTRE  JUÍZO  DE  IMPROBIDADE  DA CONDUTA E  JUÍZO  DE
DOSIMETRIA DA SANÇÃO.
1. [...].
2. Não se deve trivializar a Lei da Improbidade Administrativa, seja porque a
severidade das punições nela previstas recomenda cautela e equilíbrio na sua
aplicação, seja porque os remédios jurídicos para as desconformidades entre
o  ideal  e  o  real  da  Administração  brasileira  não  se  resumem às  sanções
impostas ao administrador, tanto mais quando nosso ordenamento atribui ao
juiz, pela ferramenta da Ação Civil Pública, amplos e genéricos poderes de
editar  provimentos  mandamentais  de  regularização do funcionamento  das
atividades do Estado.
3.  A implementação  judicial  da  Lei  da  Improbidade  Administrativa

183 Habermas (2012a, p. 62) dispõe, neste sentido, que por meio de “uma prática de autodeterminação, que exige
dos cidadãos o exercício comum de suas liberdades comunicativas, o direito extrai sua força integradora, em
última instância, de fontes da solidariedade social”.
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segue  uma  espécie  de  silogismo  –  concretizado  em  dois  momentos,
distintos  e  consecutivos,  da  sentença  ou  acórdão  –  que  deságua  no
dispositivo final de condenação: o  juízo de improbidade da conduta  (=
premissa maior) e o juízo de dosimetria da sanção (= premissa menor).
4.  Para  que  o  defeito  de  uma  conduta  seja  considerado  mera
irregularidade  administrativa,  exige-se  valoração  nos  planos
quantitativo  e  qualitativo,  com atenção  especial  para  os  bens  jurídicos
tutelados pela Constituição,  pela Lei da Improbidade Administrativa,  pela
Lei das Licitações, pela Lei da Responsabilidade Fiscal e por outras normas
aplicáveis à espécie. Trata-se de exame que deve ser minucioso, sob pena
de  transmudar-se  a  irregularidade  administrativa  banal  ou  trivial,
noção que legitimamente suaviza a severidade da Lei da Improbidade
Administrativa, em senha para a impunidade, business as usual.
5.  Nem  toda  irregularidade  administrativa  caracteriza  improbidade,
nem se confunde o administrador inábil com o administrador ímprobo.
Contudo, se o juiz, mesmo que implicitamente, declara ou insinua ser
ímproba a conduta do agente, ou reconhece violação aos bens e valores
protegidos  pela  Lei  da  Improbidade  Administrativa  (=  juízo  de
improbidade  da  conduta),  já  não  lhe  é  facultado –  sob  o  influxo  do
princípio da insignificância , mormente se por "insignificância" se entender
somente o impacto monetário direto da conduta nos cofres públicos – evitar
o juízo de dosimetria da sanção, pois seria o mesmo que, por inteiro,
excluir (e não apenas dosar) as penas legalmente previstas.
6. [...].
7. O juiz, na medida da reprimenda (= juízo de dosimetria da sanção),
deve levar em conta a gravidade, ou não, da conduta do agente, sob o
manto dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade , que têm
necessária  e  ampla  incidência  no  campo  da  Lei  da  Improbidade
Administrativa.
8.  Como  o  seu  próprio  nomen  iuris  indica,  a  Lei  8.429/92  tem  na
moralidade administrativa o bem jurídico protegido por excelência, valor
abstrato  e  intangível,  nem  sempre  reduzido  ou  reduzível  à  moeda
corrente.
9. A conduta ímproba não é apenas aquela que causa dano financeiro ao
Erário.  Se  assim  fosse,  a  Lei  da  Improbidade  Administrativa  se
resumiria  ao  art.  10,  emparedados  e  esvaziados  de  sentido,  por essa
ótica,  os  arts.  9  e  11.  Logo,  sobretudo  no  campo  dos  princípios
administrativos, não há como aplicar a lei com calculadora na mão, tudo
expressando, ou querendo expressar, na forma de reais e centavos.
10. […]
11. […]
12. […]

Cuidou o  caso julgado  de  ação  de  improbidade  administrativa,  manejada  pelo

Ministério Público do Rio Grande do Sul em face do Chefe de Gabinete do Município de

Vacaria/RS, em razão do uso de veículo de propriedade municipal, bem como de força de

trabalho de três servidores integrantes da Guarda Municipal correspondente, para a finalidade

de transportar utensílios e bens particulares.

O servidor público teria perpetrado um dano de R$ 8,47 (oito reais e quarenta e

sete centavos), relacionado a 3 km (três quilômetros), percorridos pela viatura pública, sendo
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certo que foi providenciado, pelo réu, o ressarcimento da citada quantia aos cofres públicos

municipais.

Na Primeira Instância, reconheceu-se a prática das figuras ímprobas dos arts. 9º e

11, ambos da Lei nº 8.429/1992, daí que houve condenação, unicamente, ao pagamento de

multa civil, no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), tendo o Ministério Público

deixado de recorrer.

Deu-se, no entanto, que o acionado apelou ao Tribunal de Justiça do Rio Grande

do Sul,  postulando o afastamento da multa civil  imposta,  à vista  da “razoabilidade” e da

“proporcionalidade”.

A Corte  Estadual,  por  seu  turno,  valendo-se  do  princípio  da  insignificância,

concedeu provimento ao recurso, para afastar a aplicação da penalidade aludida e, por via de

consequência,  julgar  integralmente  improcedentes  os  pedidos  formulados  pelo  Ministério

Público, na petição inicial.

Inconformado, o Ministério Público aforou Recurso Especial, o que viabilizou o

conhecimento  da  matéria  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça  o  qual,  ao  acatar  o  remédio

recursal apresentado, reformou a decisão do Tribunal de Justiça e, então, afastou o princípio

da  insignificância  e  tornou  certa  a  fixação  da  multa  civil  (restabelecida,  com  o  valor

originalmente fixado na sentença).

Mencionou a Corte Superior de Justiça, na ocasião e como fundamento do aresto

sob análise, que a insatisfação dos julgadores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul

“com o resultado do  juízo de dosimetria da sanção, efetuado pela sentença”, conduziu-os,

“em  momento  inoportuno  (isto  é,  após  eles  mesmos  reconhecerem  implicitamente  a

improbidade), a invalidar ou tornar sem efeito o próprio juízo de improbidade da conduta, um

equívoco nos planos técnico, lógico e jurídico”.

Em outras  palavras,  afastou o Superior  Tribunal  de Justiça o  entendimento da

Corte  Estadual  a  qual,  mesmo concordando com a  conclusão  de  que  houve  uma  prática

ímproba, afastou qualquer penalidade pelo fato de reconhecer correta a aplicação do princípio

da insignificância.

Recordou,  ademais,  o  mesmo  Tribunal  Superior  brasileiro,  que  já  oferecera

pronunciamento no sentido de afastar a aplicação do princípio da insignificância, ainda que

pequena a quantia desviada,  diante da natural  exigência de um comportamento adequado,

esperado de quem exerce atividade pública.

Tal o contexto, o julgamento em questão mostra-se importante (a bem da verdade,

central) ao presente estudo porque, ao diferenciar o juízo de improbidade administrativa do
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juízo  de  dosimetria  de  sanção  indica  –  a  um  só  tempo  –  (1)  a  premência  quanto  ao

estabelecimento de um método estável e seguro, tendente a apontar a presença de um ato

ímprobo, bem como (2) a necessidade das sanções contidas na LIA serem fixadas de modo

racional.

Neste  sentido,  o  acórdão  em  questão  estabeleceu,  textualmente,  que  a

implementação judicial  da LIA “segue uma espécie  de silogismo – concretizado em dois

momentos, distintos e consecutivos, da sentença ou acórdão – que deságua no dispositivo

final de condenação”, a saber, os já mencionados juízo de improbidade da conduta e juízo de

dosimetria da sanção.

Resulta,  então,  que  ao  ser  reconhecido  o  ilícito  administrativo  (ou,  por  outra,

afastada qualquer ilação no sentido de que se configura em mera irregularidade), não será

permitido  ao  juiz  deixar  de  realizar  o  sancionamento  decorrente  da  Lei  da  Improbidade

Administrativa.

Os próximos capítulos, assim, seguirão raciocínio semelhante ao expressado pelo

Superior  Tribunal de Justiça,  na medida em que pretenderão estabelecer,  em um primeiro

momento,  parâmetros  que  indiquem  a  aferição  da  conduta  ímproba  para  que,  no  passo

seguinte,  sejam  elencados  critérios  que  busquem  a  racionalização  na  aplicação  das

penalidades contidas na Lei nº 8.429/1992.

3.3 Contribuição para a Observância de Procedimento que Indique a Efetiva Prática de

um Ato de Improbidade Administrativa

É  manifesta  a necessidade de ser estabelecido um método  que,  ao  apurar  a

existência de um ato ímprobo seja, por via de consequência, tendente à fixação da penalidade

mais acertada possível - do ponto de vista da correção normativa, no âmbito da LIA.

Efetivamente, a previsibilidade e a segurança jurídica, daí advindas, concederão

legitimidade  ao estabelecimento das sanções da LIA e reforçarão o papel que o Poder

Judiciário,  de  fato,  possui: tornar mais justa a interpretação e a aplicação do Direito e,

particularmente, das penalidades em causa.

Inserido, portanto, o hermeneuta  e, particularmente, o magistrado, em uma

sociedade globalizada e  naturalmente  conflituosa  e,  mais  ainda, em um Direito pós-
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positivista, torna-se natural que a Lei nº 8.429/1992 seja analisada com base em tal contexto e

sob o manto do aludido viés.

Apresenta-se de fundamental importância, neste sentido - como já salientado -, a

elaboração de um modo de proceder no que diz respeito à  caracterização  do  ato  de

improbidade  administrativa  para  que,  passo  seguinte,  advenha  o sancionamento

correspondente.

É o que se  pretenderá fazer doravante  e,  por  isso  mesmo,  propor-se-á  dito

escalonamento, já a partir da próxima seção.

3.3.1 A Caracterização do Ato como Formalmente Ímprobo - Necessidade de Adequação do

Fato a Alguma das Espécies de Atos Ímprobos

A primeira trilha  a  ser,  efetivamente, percorrida de  modo  a  atestar  o  real

cumprimento do desiderato em questão (apontar a existência de prática configuradora de um

ato  de  improbidade  administrativa), é a caracterização da conduta como formalmente

ímproba.

Em outras palavras, será premente que a prática do administrador público (e do

particular que,  eventualmente, agregue-se à atividade  ilícita) esteja prevista, em tese, em

algum dos dispositivos que geram a possível prática de um ato de improbidade administrativa,

devidamente alinhavado na Lei nº 8.429/1992.

Nesta direção, o ato deverá estar previsto em uma das figuras que o caracterizam

como gerador de enriquecimento ilícito (art. 9º, da LIA), ou como causador de dano ao Erário

(art. 10, da LIA) ou, ainda, como  ocasionador de afronta a Princípios da Administração

Pública (art. 11, da LIA).

Na eventual  hipótese de não haver um perfeito enquadramento em algum dos

incisos que integram os três dispositivos legais mencionados deverá acontecer, quando menos,

que a conduta praticada esteja na condição de ser entendida como atitude, em tese, ímproba,

uma vez que seja aplicada a norma de extensão contida em  cada  um  dos  dispositivos

correspondentes às espécies de atos ímprobos,  sempre inscritas na da Lei da Improbidade

Administrativa184.

184 Relembre-se, no ponto, que as condutas previstas na LIA encontram-se descritas de modo exemplificativo,
isto é, em numerus apertus. Evidentemente, tal fato não se mostra como empecilho à contribuição que ora se
almeja realizar, visto que a interpretação de qualquer norma não pode ser vista como obstáculo à construção de
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A consequência lógica da inexistência de um ato formalmente ímprobo será a

desnecessidade, desde logo, de se prosseguir na consideração do caso sob a linha de visada da

Lei nº 8.429/1992.

O fato  poderá,  até  mesmo,  ser  analisado  como  infração  administrativa,  a  ser

perquirida na esfera correspondente, mas não poderá ser investigado sob a ótica de um ilícito

a ser enquadrado na esfera de abrangência da Lei nº 8.429/1992.

Na medida em que tal verificação, em regra, acontece nas instâncias ordinárias de

jurisdição  e,  em razão  disso,  não  chega  a  desafiar  posicionamento  do  Supremo  Tribunal

Federal185, é na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que se busca a certeza sobre a

necessidade da existência de um ato formalmente ímprobo.

Veja-se, então,  que ao ser apreciado o Recurso Especial  nº 901.886, Rel. Min.

Luiz Fux, j. em 16/03/2010, DJe de 29/04/2010, houve decisão expressa no sentido de não ser

admitido  o  recurso  interposto,  já  que  a  “conclusão  do  Tribunal  local  acerca  da  ausência

(verossímil) do ato de improbidade administrativa, imputado aos demandados, a qual permite

a rejeição da ação com supedâneo no art. 17, § 8º, da Lei 8429/92, decorreu da análise do

contexto fático probatório encartado nos autos”186.

Tem-se, portanto, um primeiro filtro, ao ser analisada a eventual prática de um ato

ímprobo: estar o suposto fato ilícito amoldado em qualquer das situações previstas nos arts.

9º,  10  e  11,  todos  da  LIA ou,  ainda,  com a  possibilidade  de  recair  em suas  respectivas

cláusulas extensivas.

Esquematicamente, teríamos:

ATO PRATICADO

↓

ATO FORMALMENTE ÍMPROBO

Ocorrendo, por outro lado, a manifesta  impossibilidade de a conduta praticada

recair na consideração de que é formalmente ímproba ter-se-á, por via de consequência, a

um procedimento racional para a aplicação do Direito.
185 Veja-se, por todos em igual sentido, o aresto proferido no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº
744.973, Rel. Min. Luiz Fux, j.  em 25/06/2013, no qual constou, textualmente,  da respectiva ementa, que a
“controvérsia sobre a aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.429/92, cominadas para o ato de improbidade
em que incorreu a agravada é de índole infraconstitucional, por isso que eventual ofensa à Constituição deu-se de
forma indireta, circunstância que inviabiliza a admissão do recurso extraordinário”.
186 Cuida-se de excerto extraído da ementa do respectivo acórdão.
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rejeição da ação de improbidade administrativa ajuizada, à vista do contido no art. 17, § 8º, da

LIA187.

Vale dizer, portanto, que a inexistência do ato de improbidade administrativa, do

ponto de vista formal, propiciará a extinção do processo sem resolução de seu mérito, nos

termos do art. 267, I e VI, do Código de Processo Civil188.

Diga-se, ainda, que o juiz poderá, a qualquer tempo - na sequência de ser formada

a relação processual, com a citação válida - reconhecer que inexiste o ato de improbidade

administrativa e, por conseguinte, extinguir o processo sem resolução de mérito, diante da

inadequação da via eleita (art. 17, § 11, da Lei nº 8.429/1992189).

Diversamente, uma vez que seja reconhecida a existência formal do ato ímprobo

passar-se-á, automaticamente, à segunda fase do procedimento ora proposto, consistente na

caracterização material do ilícito.

É,  precisamente,  sobre  este  último  aspecto  apresentado  que  a  próxima  seção

tratará.

3.3.2  A Caracterização do Ato como Materialmente Ímprobo – Necessidade da Presença de

Má-Fé no Elemento Subjetivo ou Normativo

Sucede que - considerada a conduta de natureza formalmente ímproba -, se torna

relevante  perscrutar quanto  à  eventual  presença  do elemento subjetivo190 na  prática

supostamente ilícita, o que se afigura de importância capital para subsidiar a fundamentação

da sentença e o consequente sancionamento que o magistrado operará, ao reconhecer o efetivo

cometimento de um ato de improbidade administrativa.

187 Eis o teor do dispositivo em questão: Art. 17. [...] § 8º. Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta
dias,  em decisão  fundamentada,  rejeitará  a  ação,  se  convencido  da inexistência  do ato  de  improbidade,  da
improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. [...]
188 Alinhava-se, a seguir, o conteúdo dos dispositivos mencionados:
Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: I – quando o juiz indeferir a petição inicial; [...] VI –
quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e
o interesse processual; [...]
189 Narra,  de fato,  o normativo em causa:  Art.  17.  [...]  § 11. Em qualquer  fase do processo,  reconhecida a
inadequação da ação de improbidade, o juiz extinguirá o processo sem julgamento de mérito. [...]
190 No caso particular do art. 10, da LIA, também se deverá perquirir sobre a presença do elemento normativo
consubstanciado na culpa. Rememore-se que o citado dispositivo legal é o único a prever a possibilidade de
culpa,  não  ocorrendo  o  mesmo  em relação  a  atos  que  importam enriquecimento  ilícito  (art.  9º,  da  Lei  nº
8.429/1992), nem em relação a atos que implicam em constrangimento a Princípios da Administração Pública
(art. 11, da Lei da Improbidade Administrativa).
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Em outras palavras, entendendo-se que a conduta administrativa sindicada

encontra-se formalmente  descrita como propiciadora de enriquecimento ilícito, geradora de

dano ao Erário ou violadora dos Princípios que regem a Administração Pública, será

necessário, no passo seguinte, avaliar se o ato foi praticado com dolo ou culpa (no caso

específico do art. 10, da LIA)191 e, invariavelmente, se o administrador público agiu com boa

ou má-fé192.

Neste ponto, o ato de improbidade administrativa, formalmente descrito na LIA,

poderá ganhar outra configuração para – reconhecidos o dolo ou a culpa (quando possível) -,

ser considerado materialmente ímprobo193.

A distinção é fundamental já que, inexistente a má-fé e ausente qualquer intenção

de ser praticada a conduta ímproba (mesmo que em caráter culposo, nas específicas hipóteses

do art.  10, da LIA), o caso poderá ser tido  como simples condução indevida da máquina

pública a resultar na conclusão de que se operou, tão-somente, uma gestão deficiente ou, até

mesmo, irregular – passível de ser analisada nas vias administrativas mas, jamais, recebendo a

consideração de que é ímproba.

É que, como  já  salientado,  para a caracterização do ato de improbidade

administrativa, faz-se necessária a efetiva presença da vontade (ou,  repita-se,  da  atuação

culposa,  relativamente  ao  sempre  lembrado  art.  10,  da  Lei  nº  8.429/1992) de enriquecer

ilicitamente, causar dano ao patrimônio público ou constranger os Princípios insertos no art.

37, caput, da Constituição de 1988.

O ato ímprobo, então, não prescinde da existência  do elemento subjetivo194

voltado a, realmente, praticá-lo, ou a ele aderir ou aquiescer, não podendo ser

automaticamente considerado em razão da singela e subsunção da conduta à norma abstrata,

contida na Lei nº 8.429/1992.

A boa-fé que se espera, por outro lado, é de natureza objetiva, haurida diante de

elementos de ordem fática que sejam claros o bastante para apontar que o administrador

público buscou agir da forma mais acertada possível, sem pretender a realização de algum ato

ímprobo.

191 Na mesma direção, aponta a jurisprudência do Superior Tribunal  de Justiça,  servindo como paradigma o
julgamento proferido no Recurso Especial nº 1.192.056, Rel. Min. Teori Zavascki,  j. em 17/04/2012, DJe de
26/09/2012.
192 No mesmo sentido, dissertam Lucon e Costa (IMPROBIDADE..., 2013, p. 364-369).
193 O Superior Tribunal de Justiça, de igual modo, exige a efetiva presença da má-fé, para que reste caracterizado
o ato de improbidade administrativa. Vejam-se, a propósito, e por todas as decisões no mesmo sentido, aquela
proferida no Recurso Especial nº 997.564, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. em 18/03/2010, DJe de 25/03/2010,
e no Recurso Especial nº 909.446, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 06/04/2010, DJ de 17/09/1999.
194 Já o elemento normativo (culpa), repita-se outra vez é, também, viável para ser aplicado quanto às condutas
descritas no art. 10, da Lei da Improbidade Administrativa.
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De nada adiantará, portanto, a alegação de boa-fé quando a situação de fato

demonstrar que o gestor público, apesar de angariar  condições para evitar qualquer atuação

que pudesse redundar em um ato formalmente ímprobo, ainda assim permaneceu inerte ou, o

que é pior, agiu para tornar mais gravosa a conduta.

De fato, fatores os mais diversos e,  exemplificativamente,  os vultosos  valores

pecuniários  envolvidos no caso, a magnitude dos desvios de verbas públicas eventualmente

praticados, o tempo que o administrador público teve para analisar a questão e sobre ela

proferir decisão, a experiência administrativa que venha a ter o gestor público,  a prevenção

que recebeu sobre alguma irregularidade em curso -, além de inúmeros outros, poderão

nortear o intérprete e o aplicador da LIA no sentido de obterem posição segura no que tange à

presença, ou não, de boa-fé, em cada caso particularmente estudado.

Nesta direção, estabelecendo-se que a conduta é, apenas, formalmente  ímproba,

não deverá o administrador público ser processado e, por via de consequência, não  se

afigurará  viável  que  fique  sujeito a ser penalizado nos moldes previstos na Lei da

Improbidade Administrativa.

De forma esquemática, então – e sempre com a intenção de facilitar o completo

entendimento do que se vem de apontar -, teríamos o seguinte:

ATO PRATICADO

↓

ATO FORMALMENTE ÍMPROBO

↓

ATO MATERIALMENTE ÍMPROBO

Poderá a Administração Pública, é certo, responder pelos danos causados por seus

representantes, nos precisos termos do art. 37, § 6º, da Constituição  de  1988195, e terá a

oportunidade, inclusive, de questionar o agente público a respeito, em uma possível ação

regressiva, mas não terá a possibilidade de desencadear qualquer processo relacionado à Lei

nº 8.429/1992.

Não se descura, ainda, que dita ação de regresso teria muito poucas chances de ser

bem  sucedida, exatamente pela ausência de má-fé que pudesse legitimar e dar causa,

anteriormente, a uma ação de improbidade administrativa.

195 Dispõe o aludido comando constitucional:
Art. 37. […] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão  pelos  danos  que  seus  agentes,  nessa  qualidade,  causarem a  terceiros,  assegurado  o  direito  de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. [...]
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Resulta, daí, a conclusão segundo a qual, uma vez que o ato tenha  sido

considerado, unicamente, ímprobo do ponto de vista formal, a hipótese investigada poderá ser

resolvida pela não aplicação da LIA e, de igual modo, pelo não ajuizamento da eventual ação

regressiva, mas, sim, pelo uso das vias administrativas, com a possível aplicação de

penalidade de advertência ou, mesmo, suspensão196.

Caminhando para ainda mais longe com tal linha de pensamento, o que ora  se

pretende apontar e sobrelevar é que, considerada a conduta apenas formalmente ímproba, isto

é, ausente o caráter material (inexistente a má-fé no dolo ou na culpa,  objetivamente

considerada) do ato de improbidade administrativa, a questão poderá ser resolvida como

simples irregularidade, a ser solucionada na instância administrativa.

Não poderá a conduta,  em tais condições,  ser caracterizada como improbidade

administrativa o que inviabiliza, portanto, a aplicação dos termos estabelecidos pela Lei nº

8.429/1992.

Resultará, a partir de então, a extinção do processo com resolução de mérito, a

qual poderá ser reconhecida antes da citação, inclusive.

É que, na sequência do ajuizamento da petição inicial, será o requerido notificado

para, querendo, oferecer manifestação por escrito (art. 17, § 7º, da LIA197) e, uma vez que o

magistrado fique convencido da inexistência do dolo ou da culpa afastará, por conseguinte, o

aspecto material do ato ímprobo.

196 Tampouco poderá ser o caso de aplicação da sanção de demissão já que, em razão de ser a penalidade mais
grave do serviço público a ser aplicada na órbita administrativa, deve ser guardada, exatamente, para os casos
que envolvam, a um só tempo, a possibilidade de consideração quanto ao cometimento de ato de improbidade
administrativa. Não é surpresa, assim, que o art. 132, da Lei nº 8.112, de 11/12/1990 (Regime Jurídico Único dos
Servidores Públicos Civis da União) - o qual faz previsão das hipóteses nas quais é possível o estabelecimento da
sanção demissional -, também pode ser naturalmente usado, na esfera judicial, para discutir a prática de atos
ímprobos, pela via da Lei nº 8.429/1992.
Dispõe, efetivamente, o art. 132, da Lei nº 8.112/1990, que a demissão será aplicada nos seguintes casos: crime
contra  a  administração  pública;  abandono  de  cargo; inassiduidade  habitual;  improbidade  administrativa;
incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição; insubordinação grave em serviço; ofensa física, em
serviço,  a  servidor  ou  a  particular,  salvo  em legítima  defesa  própria  ou  de  outrem;  aplicação  irregular  de
dinheiros públicos; revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo; lesão aos cofres públicos e
dilapidação do patrimônio nacional; corrupção; acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;
transgressão dos incisos IX a XVI do art. 117.
Já os incisos IX a XVI, do art. 117, do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da União asserta
que ao servidor  é proibido:  valer-se  do cargo para lograr  proveito pessoal  ou de outrem, em detrimento da
dignidade da função pública; participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não
personificada,  exercer  o  comércio,  exceto  na  qualidade  de  acionista,  cotista  ou  comanditário;  atuar,  como
procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou
assistenciais de parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou companheiro; receber propina, comissão, presente
ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições; aceitar comissão, emprego ou pensão de estado
estrangeiro; praticar usura sob qualquer de suas formas; proceder de forma desidiosa; utilizar pessoal ou recursos
materiais da repartição em serviços ou atividades particulares.
197 O teor do aludido dispositivo normativo dá conta do seguinte: Art. 17. [...] § 7º. Estando a inicial em devida
forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que
poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias.
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O  ato  de  improbidade  administrativa  será,  por  tudo  isso,  substancialmente

inexistente, a gerar a improcedência da ação, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo

Civil198.

Claro está, também, que o reconhecimento da inexistência do dolo ou da culpa

poderá acontecer na sequência da citação, com o desencadeamento da instrução processual

mediante a formação do processo, propriamente dito.

A distinção entre  a  existência  de  improbidade  e  a  simples  de  presença  de

irregularidade é, de toda forma, central para, novamente, nesta última hipótese ser defendida a

aplicação de penalidades administrativas, as quais poderão ser as proporcionalmente mais

acertadas, diante das hipóteses e questões singularmente apreciadas.

É evidente, por outro lado, que cada situação demandará estudos aprofundados,

rejeitando-se qualquer consideração simplista ou reducionista, no sentido de que tudo poderia

ser resolvido a título de mera irregularidade199.

Volta-se, no ponto, à necessidade premente de ser apurada a boa-fé objetiva, em

cada caso analisado, à vista de evidências e provas concretas que, somente, as sutilezas do

mundo da vida pode fornecer200.

De toda maneira, é importante assertar que  a consideração no sentido  de que a

conduta deverá  ser  -  a um só tempo  -, formal e materialmente ímproba, dá razão ao

afastamento de que se está na presença de uma simples irregularidade administrativa,

eventualmente denotadora de mera falta de preparo técnico do gestor público.

A distinção entre a simples  irregularidade –  a implicar no questionamento da

conduta apenas sob a ótica do sancionamento administrativo – e a efetiva prática de um ato

ímprobo é, pois, fundamental para que venha  a ser considerada,  com  segurança  e

racionalidade, a aplicação das penalidades alinhavadas na Lei nº 8.429/1992.

Antes  do aludido passo,  no entanto,  será preciso apontar  quem praticou o ato

ímprobo, assim como individualizar a conduta de cada agente que o tenha – eventualmente -

cometido, com a necessária presença do nexo causal. É, exatamente, a respeito disso que se

falará em seguida.

198 Dispõe o artigo em questão: Art. 269. Haverá resolução de mérito: I – quando o juiz acolher ou rejeitar o
pedido do autor; [...]
199 O Superior Tribunal de Justiça, trilhando na mesma direção, aponta que não se pode confundir improbidade
com simples ilegalidade, já que a improbidade é a ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da
conduta  do  agente.  Vejam-se,  a  propósito,  a  Ação  de  Improbidade  Administrativa  nº  30,  Rel.  Min.  Teori
Zavascki,  j. em 21/09/2011, DJe de 28/09/2011, e o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº
73.968, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. em 02/10/2012, DJe de 29/10/2012.
200 O Superior Tribunal de Justiça demanda que haja a existência de prova certa, determinada e concreta do ato
ímprobo,  para  que  seja  possível  o  sancionamento  pela  Lei  nº  8.429/1992.  Veja-se,  a  propósito,  o  Recurso
Especial nº 976.555, Rel. Min. José Delgado, j. em 08/04/2008, DJe de 05/05/2008.
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3.3.3  A Apuração  do(s)  Autor(es)  do  Ato  Caracterizado  como  Formal  e  Materialmente

Ímprobo, com Individualização da(s) Conduta(s) Respectiva(s) e à Vista da Presença do Nexo

de Causalidade

Dá-se que, na sequência de ser apurada uma conduta caracterizada como um ato

ímprobo, tanto sob o ponto de vista formal, quanto sob a ótica material, será premente apurar

qual(is) foi(ram)  o(s) seu(s) respectivo(s) autor(es),  bem  como  individualizar  a(s)

correspondente(s) conduta(s), à vista da existência do nexo de causalidade entre uma coisa e

outra.

De fato, uma  vez  que  seja  delimitada  qualquer prática de improbidade

administrativa será preciso apontar,  também, quem a cometeu e, havendo mais de um ato

ilícito ou dois ou mais agentes, deverá ser indicado quem foi o praticante de cada uma das

condutas.

Ademais,  na  hipótese  de coautoria,  será de relevância capital  constatar  qual  a

participação específica dos sujeitos ativos (isto é, de que modo aderiu à prática ilícita), de

sorte que a conduta de cada qual seja perfeitamente delineada e, assim, reste viabilizada a

aplicação das sanções da LIA da maneira mais aproximada com a verdade dos fatos e, de

resto, com a justiça que deve permear qualquer decisão judicial.

Em  outras  palavras,  para  cada  um  dos  atos  de  improbidade  administrativa

eventualmente cometidos, deverão ser investigados qual(is) o(s) respectivo(s) agente(s), ou

seja, será premente a individualização da conduta de cada um dos supostos praticantes do

ilícito201.

Assim é  que,  de forma racional e pragmática, ocorrerá  a aplicação,  no  passo

seguinte,  das sanções da LIA, não se devendo descurar o respeito à Proporcionalidade que

deverá, necessariamente, acontecer.

Terão o hermeneuta e  (especialmente) o magistrado, portanto,  ao término do

método  proposto, condições para dizer,  nesta  ordem: (1) se o ato praticado amolda-se,

formalmente, a alguma conduta descrita na Lei da Improbidade Administrativa; (2) se a

201 O Superior Tribunal de Justiça exige a necessária individualização de condutas para que reste perfeitamente
apurado o ato de improbidade administrativa. Veja-se, neste sentido, a Medida Cautelar nº 17.112, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, j. em 21/09/2010, DJe de 28/09/2010, bem assim, o Recurso Especial nº 937.070, Rel. Min.
Mauro Campbell, j. em 02/12/2010, DJe de 26/04/2011.
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prática, dolosa ou culposa  (na  hipótese  do  art.  10,  da  Lei  nº  8.429/1992), aconteceu

acobertada com o manto da má-fé e, portanto, se tornou materialmente ímproba; (3) quem,

efetivamente, praticou o ilícito; (4) se houve contribuição de outrem, ainda que por ato

omissivo, para dar concretude  ao ato ímprobo; finalmente, (5) qual a medida da

responsabilidade de cada sujeito que deu causa à improbidade administrativa, na hipótese de

existência de coautoria ou concurso de vontades.

Permeando tais constatações, certamente deverá ser encontrado o premente nexo

de  causalidade  que  existe  entre  a  prática  do  ato  de  improbidade  administrativa  e  o  seu

respectivo causador.

Dito de outra maneira, para que “exista imputação de improbidade administrativa

a um agente público, será imprescindível observar a relação causal do ato  improbus com a

competência funcional do agente, seja na ação, seja na omissão”, com a necessária verificação

de que a conduta cometida é “substancial e potencialmente lesiva ao bem jurídico tutelado”

(OSÓRIO, 2013, p. 251-252).

Reforça-se, assim, a necessidade da presença do nexo causal entre a prática ilícita

e o seu autor respectivo para, a partir daí, provir o derradeiro degrau procedimental que será,

enfim, a efetiva cominação de alguma penalidade descrita na LIA, tema em relação ao qual

será realizado estudo específico, na próxima seção deste derradeiro capítulo.

O  esquema  em  seguida  alinhavado  procura  demonstrar  as  afirmações

anteriormente aludidas:

ATO PRATICADO

↓

ATO FORMALMENTE ÍMPROBO

↓

ATO MATERIALMENTE ÍMPROBO

↓

APURAÇÃO DA AUTORIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA

↓

NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ATO ÍMPROBO E SEU RESPECTIVO AUTOR

↓

ESTABELECIMENTO DE SANÇÕES, À VISTA DE INCISO DESCRITO NO ART. 12, DA

LEI Nº 8.429/1992
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A ausência de perfeita delimitação, ou de indicação indevida, da autoria do ato de

improbidade administrativa poderá, ademais, propiciar a extinção do processo com resolução

de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil, na medida em que, ainda

que o ato ímprobo haja ocorrido, não terá sido praticado por quem foi mencionado na petição

inicial.

Diga-se, em adendo, que a extinção do feito judicial pela análise de seu mérito

poderá acontecer antes de ser recebida a petição inicial (nos termos do art. 17, § 8º, da LIA),

ou na sequência do regular desenvolvimento do processo.

No entanto, uma vez que seja corretamente apontada a autoria, necessariamente

deverá  acontecer  a  individualização  da  conduta  respectiva  a  cada  praticante  do  ato  de

improbidade  administrativa  e,  se  a  prática  ímproba  acontecer  por  conduto  de  uma única

pessoa, apontar-se-ão todas as nuanças que envolveram o ilícito.

Poder-se-á, assim, ter a segurança necessária para que, finalmente, possa ocorrer a

imposição racional das sanções descritas na Lei nº 8.429/1992, o que será (repita-se) discutido

e proposto linhas adiante.

Serão necessariamente utilizadas, então,  em  um  primeiro momento, as

parametrizações alinhavadas no próprio art. 12, da Lei da Improbidade Administrativa (com o

evidente uso da Proporcionalidade),  à  vista  de  um modelo  sugerido  a  partir  da  presente

dissertação.

Além disso, estarão o intérprete e o juiz (principalmente, este último), na condição

de se valerem de outros paradigmas, também indicados em seguida os quais, de igual forma,

afiguram-se como propostas de contribuição deste estudo científico, na busca da racionalidade

que deve estar presente por ocasião da fixação das penalidades  estabelecidas  pela  Lei nº

8.429/1992.

3.4 Contribuição para uma Parametrização das Sanções Fixadas pela Lei nº 8.429/1992,

a Partir de Análise Circunstanciada de seu Respectivo Art. 12

Afirmou-se, linhas atrás,  a base histórica e o fundamento  constitucional, assim

como foi  analisada  a formatação  normativa  da Lei da Improbidade Administrativa e,

particularmente, as espécies de atos ímprobos nela contidos.

Estabeleceu-se,  ademais,  um escalonamento para apurar  a  presença de um ato
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ímprobo, em seus aspectos formal e material, bem como a individualização da conduta de

quem o pratica, solitariamente ou mediante coautoria202, com a presença necessária do nexo de

causalidade.

Doravante, surge  a ocasião de serem estudadas as sanções fixadas  no

multimencionado  diploma normativo,  para  efeito  de  ser  realizada  contribuição  científica

voltada a uma padronização quanto ao estabelecimento de tais penalidades.

Neste sentido, a presente seção discorrerá a respeito da parametrização a que se

chega a partir de leitura de norma específica (art. 12) da própria Lei nº 8.429/1992.

Assertar, então, sobre as penalidades da LIA demanda, necessariamente, que seja

realizada uma correlação com as modalidades dos atos de improbidade administrativa, antes

descritos.

De fato, o art. 12, da Lei nº 8.429/1992 é, precisamente, aquele a estabelecer as

penalidades decorrentes das práticas ímprobas contidas nos dispositivos imediatamente

anteriores, a saber, os arts. 9º, 10 e 11, da Lei da Improbidade Administrativa.

Demais disso, o art. 12 alinhava as formas de gradação de tais penas, sob três

vertentes centrais203, a seguir consideradas204.

Traz o normativo em questão -  desde logo, portanto -, os critérios de ordem legal

que  estão a subsidiar o hermeneuta e o aplicador das penalidades previstas na Lei nº

8.429/1992 e, por todas essas razões, faz gerar os paradigmas iniciais  de racionalidade a

serem manejados quando da efetiva aplicação das sanções descritas na LIA.

Neste passo, em seguida serão descritos e analisados os parâmetros expressamente

estabelecidos pela própria Lei  nº  8.429/1992, à vista –  reforça-se - de três nuanças

fundamentais205, de modo tal a ensejar a conclusão de que é necessário justificar,

202 Interessa apontar que Osório (2013, p. 240-241) faz alusão ao desvalor da ação e ao desvalor do resultado,
para  indicar  que  as  duas  circunstâncias  deverão  ser  consideradas,  por  ocasião  da  fixação  das  penalidades
contidas na LIA.
203 O  estudo relacionado à  aplicação das penalidades contidas  na  Lei nº 8.429/1992 - com a realização da
gradação ora descrita, a ocorrer em três momentos distintos e sucessivos -, ainda não recebeu a atenção devida,
pela doutrina especializada.
204 Far-se-á,  doravante, uma tentativa de sistematizar e tornar lógica e racional a aplicação das penalidades
previstas na Lei da Improbidade Administrativa. Não se desmerece, por outro lado, o pensamento e a crítica no
sentido de que o sistema jurídico precisa “ser lacunoso e incoerente para propiciar a sua instrumentalização” e,
por via de consequência, o direito não é, nem pode ser, lógico e, mais ainda, ao ser apresentado como lógico,
apenas “corresponde a mais uma necessidade ideológica de ocultação do seu caráter de instrumento de
reprodução do poder”  (COELHO,  1992, p. 101).  Dá-se,  no  entanto,  que  o  Direito  também  representa
previsibilidade e estabilidade e, então, não se pode desmerecer o estabelecimento de critérios que propiciem, ao
cabo,  um mínimo  de  segurança  jurídica.  Pensar  diversamente  seria,  efetivamente,  recair  em inconsistência
científica  e  subjetivismos,  estes  sim,  carregados  de  ideologia,  e  a  presente  dissertação  vem  de  combater,
exatamente, tal sorte de conclusão.
205 Indica a Lei nº 8.429/1992, assim, uma concepção alinhada à pós-modernidade, no sentido de que é preciso
racionalizar e, por conseguinte, procedimentalizar a interpretação e a aplicação do Direito. Nesta mesma direção,
Leal (2002, p. 28) disserta:
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racionalmente, os motivos pelos quais, no caso concreto, o magistrado chegou a certa

imposição de penalidades e a seus respectivos limites206.

Em uma palavra de síntese, o Estado Democrático de Direito, abraçado e

privilegiado pela Constituição de 1988, demanda que haja a individualização das penalidades

estabelecidas na Lei nº 8.429/1992 para que, assim, seja evitado o arbítrio estatal, travestido

na forma do decisionismo jurisdicional.

Tal o contexto,  estudar-se-ão, na presente seção, os critérios previstos na LIA,

tendentes ao sancionamento racional das condutas ali descritas, tudo diante da particular visão

já descrita e das bases teóricas construídas até este momento.

3.4.1 A Primeira Parametrização Estabelecida no Art. 12, da Lei nº 8.429/1992

O critério inicial, desde logo notado e decorrente do art. 37, § 4º, da Constituição

de 1988, é aquele haurido desde os três incisos textualmente alinhavados no art. 12, da Lei da

Improbidade Administrativa, cada um dos quais voltado aos arts. 9º, 10 e 11, da própria Lei nº

8.429/1992.

Neste sentido, na medida em que as condutas previstas no art. 9º,  da  LIA,

naturalmente  possuem maior potencialidade lesiva207, receberam penas maiores e, assim,

sucessivamente.

Além do mais, o fato é que, de antemão, se verifica que houve a previsão de

penalidades uniformes (isto é, sem qualquer gradação ou temperamento) para cada uma das

três modalidades, a saber: perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio

(esta apenas para os arts. 9º e 10), ressarcimento integral do dano (quando houver) e perda da

função pública.

[…] Ao se falar num direito processual da pós-modernidade, almeja-se com essa expressão, identificar nos
textos positivados o conjunto de normas institucionalizadas pelo modelo jurídico do devido processo

constitucional que, em sua gênese, reúna significância de superação da heteronomia produtiva do direito de tal
modo a ensejar a construção procedimental de uma legalidade que se abre à crítica corretiva ampla e irrestrita.
Esse direito processual assume compromisso teórico com as respostas a serem dadas numa universalidade pós-
metafísica de instalação de comunidades jurídicas autoras, simultaneamente destinatárias, confirmadoras,
reconstrutoras e operadoras do Estado democrático de direito discursivamente instituído. […].
206 Silva, J. (IMPROBIDADE..., 2013, p. 259), no mesmo norte, aponta que “afirmações etéreas no sentido de
que determinado fato é grave ou que a pena aplicada guarda proporcionalidade com o suposto cometido é abusar
de locuções que em si mesmas não traduzem a justificativa”.
207 O segundo capítulo teve a ocasião para explicitar que a LIA operou uma escolha legislativa, ao conceder ao
seu respectivo art. 9º as penalidades mais graves. Já o art. 11 fez previsão de sanções mais brandas, ao passo que
o art. 10 estabeleceu sanções intermediárias.
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A partir daí, dispõe o art. 12, inciso I (relacionado ao art. 9º, da LIA208) sobre:

suspensão dos direitos políticos, de 8 (oito) a 10 (dez) anos; pagamento de multa civil de, até,

3 (três) vezes o valor do acréscimo patrimonial auferido; proibição de contratar com o Poder

Público ou,  ainda, receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou

indiretamente, mesmo que por meio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo

prazo de 10 (dez) anos.

O art. 12, inciso II (correspondente ao art. 10, da Lei nº 8.429/1992209), por  seu

turno, estatui: suspensão dos direitos políticos, de 5 (cinco)  a 8 (oito)  anos; pagamento de

multa civil de, até, 2 (duas) vezes o valor do dano perpetrado; proibição de contratar com o

Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou

indiretamente, ainda que por meio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo

prazo de 5 (cinco) anos.

Já o art. 12, inciso III (correlato ao art. 11, da Lei da Improbidade

Administrativa210), prevê: suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de 3 (três)  a 5 (cinco)

anos; pagamento de multa civil de, até, 100 (cem)  vezes o valor da remuneração percebida

pelo agente do ato ímprobo; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios

ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por meio de pessoa

jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos.

Veja-se, então, que para cada modalidade de ato ímprobo, houve o

estabelecimento de certo tipo de penalidade, de modo a  reforçar  que o art. 11 gera as

penalidades mais leves, o art. 10 as intermediárias e, por fim, o art. 9º as mais severas.

Houve, ainda, especial forma de estabelecimento da multa civil, no caso de

afronta a Princípios da Administração Pública (art. 11, da LIA), uma vez que deverá ela ser

considerada a partir da remuneração percebida pelo agente público, sendo certo que assim

acontece pela ausência de enriquecimento ilícito ou de prejuízo ao Erário,  próprios  das

respectivas figuras descritas nos arts. 9º e 10, da LIA211.

Eis, portanto, o primeiro critério diferenciador entre as penalidades previstas na

Lei da Improbidade Administrativa,  baseado na forma pela qual  foram estabelecidas  ditas

sanções, à vista da correspondente espécie de ato ímprobo.

208 Casos que geram enriquecimento ilícito.
209 Circunstâncias que ocasionam dano ao Erário.
210 Hipóteses que caracterizam violação a Princípios da Administração Pública.
211 É possível, inclusive, que em razão disso, a multa civil a ser aplicada no caso de constrangimento a Princípios
da Administração Pública seja maior do que a prevista para as hipóteses de enriquecimento ilícito ou de dano ao
patrimônio do Estado, o que termina, na prática e apenas para esta hipótese bem específica, por contradizer a
concepção que norteia  a  LIA,  no sentido das sanções mais  gravosas  serem aplicadas às figuras normativas
alinhadas nos arts. 9º e 10, do multicitado diploma normativo.
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3.4.2 A Segunda Parametrização Fixada no Art. 12, da Lei nº 8.429/1992

A segunda  padronização estabelecida pela  própria  Lei da Improbidade

Administrativa é aquela narrada em seu art. 12, parágrafo único, albergando a possibilidade

de o juiz levar em conta, na fixação das penas, “a extensão do dano causado, assim como o

proveito patrimonial obtido pelo agente”.

Diga-se, a propósito, que a leitura apressada do aludido parágrafo único poderia

dar razão a que suas respectivas disposições já estariam intuídas a partir da cabeça do aludido

art.  12, recordando-se  que  dito  dispositivo  fez menção a uma aplicação, isolada ou

cumulativa, com base na “gravidade do fato”.

É certo, por sua vez, que a “gravidade do fato” poderá ser considerada tanto em

razão da “extensão do dano causado”, quanto em razão do “proveito patrimonial obtido pelo

agente”, na dicção do já citado art. 12, parágrafo único, da LIA.

Ocorre, no entanto, que a “gravidade do fato”  não pode  ser resumida,  apenas,

àquelas duas últimas hipóteses.

Neste sentido, se é verdadeiro que o art. 12, parágrafo único, da LIA, pode ser tido

como critério natural para enaltecer ou diminuir a “gravidade do fato”, também se mostra

acertado concluir que não tem  a  abrangência  necessária  para  englobar todas as

particularidades que devem ser consideradas para um determinado fato ser idealizado como

mais, ou menos, grave.

Efetivamente, é de ser lembrada, desde logo, a potencialidade lesiva, no meio

social212, decorrente da prática da conduta tida como ímproba, apenas para exemplificar e

reforçar que o termo “gravidade do fato” deve merecer interpretação mais elástica do que as

nuanças contidas no art. 12, parágrafo único, da Lei nº 8.429/1992, as quais possuem uma

conotação eminentemente patrimonial.

Por outro lado, afigura-se  evidente  que  as situações previstas  no referido

parágrafo único, por sua especial relevância e abrangência, mereceram destaque autônomo e

análise apartada.

212 O estudo das consequências sociais do ato ímprobo cometido será retomado na próxima seção deste capítulo.
Por ora, é bastante dizer que o impacto social da  conduta  que  venha  a  caracterizar  uma  improbidade
administrativa será um dos critérios a serem propostos, como forma de, efetivamente, racionalizar a aplicação
das sanções estabelecidas na Lei nº 8.429/1992.



122

De igual modo, é intuitivo afirmar,  de plano,  que não podem as hipóteses em

questão ser aplicadas no caso de violação aos Princípios da Administração Pública (art. 11, da

LIA), pela ausência de danos ao Erário ou de enriquecimento ilícito nas condutas previstas

neste último dispositivo legal.

Diante destes fundamentos e realizando-se um cotejamento entre as normas em

destaque,  deve-se considerar de maior amplitude a  dicção do art. 12, caput, da Lei da

Improbidade Administrativa - na particular menção que opera em relação à “gravidade do

fato”.

De mais a mais, é necessário realizar uma construção exegética de modo tal que o

art. 12, parágrafo único, da LIA, contenha um significado distinto e autônomo em relação ao

seu respectivo caput, a consagrar a conclusão de que é preciso conceder utilidade prática a

signos normativos diversos ou, mais simplesmente, reforçar a concepção segundo a qual a lei

não possui palavras inúteis.

Afirma-se, por todas as razões elencadas, que o art. 12, parágrafo único, da Lei nº

8.429/1992, é passível de aplicação apriorística, unicamente, nos casos envolvendo as figuras

normativas descritas nos arts. 9º e 10, ambos da LIA.

Em outras palavras, nestas hipóteses mais específicas - relativas a enriquecimento

ilícito e prejuízo ao Erário -, o intérprete e/ou julgador deverá considerar, necessariamente, os

dizeres do art. 12, parágrafo único, da Lei da Improbidade Administrativa para que, passo

seguinte, comine, isolada ou cumulativamente, as penalidades decorrentes da prática dos

referidos atos ímprobos.

Explicitando melhor a linha de pensamento ora defendida, torna-se fundamental a

verificação da “extensão do dano causado” e/ou do “proveito patrimonial obtido pelo agente”

para  efeito  de  delimitar,  concreta  e  singularmente,  a  “gravidade  do  fato”,  nas  hipóteses

específicas dos arts. 9º e 10, da LIA.

Eis, então, o segundo critério de racionalidade no que toca à fixação das sanções

da Lei da Improbidade Administrativa, trazido a lume pela exegese da própria LIA e tendente

a encontrar a correlação entre a segurança jurídica e a justiça, à vista do entrelaçamento entre

o Direito e a Moral, no âmbito do pós-positivismo.

Passa-se, em seguida, ao estudo do terceiro padrão, também estabelecido  pela

LIA, tendente a diferenciar e individualizar a aplicação das penalidades previstas no já

aludido art. 12, daquele diploma normativo.
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3.4.3 A Terceira Parametrização Contida no Art. 12, da Lei nº 8.429/1992

A terceira, e derradeira, parametrização é a que vem expressada logo no caput do

art. 12 (com a redação dada pela Lei nº 12.120, de 15/02/2009), da  LIA,  no sentido de

autorizar que as sanções previstas na Lei nº 8.429/1992 sejam aplicadas “isoladas ou

cumulativamente”, de acordo com a gravidade do fato.

Assim, a despeito da previsão, em tese, de serem aplicadas todas as sanções

contidas na Lei nº 8.429/1992, surgiu abertura legislativa no sentido de que - à vista do caso

concreto e, especificamente, levando em linha de conta a gravidade do ato ímprobo cometido

-, poderá o Poder Judiciário entender pelo descabimento da imposição de uma ou, mesmo, de

algumas das referidas penalidades.

No ponto, calha gizar que, anteriormente à citada alteração legislativa, era

possível a negativa de estabelecimento isolado das sanções contidas na LIA.

Certamente, tal linha de pensamento poderia advir desde os expressos termos do

art. 37, § 4º, da Constituição de 1988, dando conta que os atos de improbidade administrativa

poderiam ser sancionados “na forma e gradação” previstas em lei, podendo-se concluir que a

Lei nº 8.429/1992 disse menos do que a previsão constitucional.

Ocorre, no entanto, que também se mostrava juridicamente viável o entendimento

de  que não  se mostrava  possível  a  fixação,  à  vista  do  caso  concreto,  de  apenas  uma ou

algumas das penalidades contidas na multicitada Lei nº 8.429/1992213.

De fato, antes do advento da Lei nº 12.120/2009, Decomain (2007, p. 214-222)

não admitia a aplicação isolada das sanções em questão, considerando que somente seria

possível ao julgador basear-se, para efeitos sancionatórios, nos limites impostos pela Lei da

Improbidade Administrativa214.

De igual forma, Martins Júnior (2001, p. 263) sustentava que “as sanções da Lei

federal n. 8.429/92 são cumulativas, não cabendo cogitar de alternatividade, porquanto não se

estabeleceu critério propício nesse sentido”, para arrematar em seguida que se “pretendesse a

lei a aplicação de sanções alternativas, espaço teria no parágrafo único do art. 12 para nortear

o exercício jurisdicional”.

213 A original redação do art. 12,  caput, da LIA, dispunha o seguinte: Art. 12. Independentemente das sanções
penais, civis e administrativas, previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade
sujeito às seguintes cominações: [...]
214 Melhor esclarecendo o pensamento do autor, apresenta-se exemplo segundo o qual, realizado ato ímprobo
previsto no art. 11, da Lei nº 8.429/1992 (afronta a Princípios da Administração Pública), o julgador teria que
aplicar todas as penalidades contidas no art. 12, III, da LIA, permitindo-se apenas que, em cada uma delas,
houvesse a consideração entre o máximo e o mínimo, previstos em tal normativo.
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Novo caminho, no entanto, abriu-se no âmbito exegético da Lei da Improbidade

Administrativa, ainda com fundamento estritamente legal215, para abrandar a possibilidade de

serem aplicadas todas as penas da referida Lei de modo automático e, por vezes, desprovido

de contato com a realidade dos fatos.

Aponte-se, neste sentido, que a “gravidade do fato” (outra fundamental expressão

trazida pela alteração legislativa da Lei nº 12.120/2009) passou a ser consideração premente e

central por ocasião do sancionamento em estudo, porquanto elasteceu as possibilidades

interpretativas do texto legal ao apontar que seria um critério diferenciador para a aplicação,

isolada ou cumulativa, das penalidades descritas na Lei da Improbidade Administrativa.

A modificação da cabeça do art. 12, da LIA, portanto, foi de todo louvável, ou por

um motivo (expressa previsão de aplicação isolada ou cumulativa das sanções) ou por outro

(estabelecimento  do  critério  da  gravidade  do  fato  para  efeito  de  estabelecimento  das

penalidades).

Acontece, por outro lado, que esta última modificação proporcionada, exatamente,

pela aludida Lei nº 12.120/2009, deu causa a uma necessidade ainda mais importante de o juiz

sedimentar, no caso concreto posto sob sua apreciação, a dita “gravidade do fato”  e, em

adição, expressamente mencionar quais os critérios utilizados para o fato perscrutado ser

considerado de gravidade maior ou menor.

Por outro lado, o art. 12, parágrafo único, da Lei nº 8.429/1992 (comentado e

analisado  na seção anterior,  do presente capítulo), como já se fez salientar,  não se mostra

exauriente no que diz respeito à abrangência com que se deve considerar a “gravidade do

fato”.

Vê-se, por tais razões, que a alteração em causa, a propósito de dar cabo a uma

celeuma (e assim, efetivamente, o fez), acabou por gerar outra dúvida - mais sutil, mas não

menos central ao entendimento do tema em discussão -, para proporcionar a perfeita análise

relacionada ao sancionamento alinhavado pela Lei da Improbidade Administrativa.

Já o sujeito ativo do ato de improbidade administrativa passou, por igual motivo, a

esperar maior racionalidade das instâncias julgadoras e melhor análise do processo contra ele

movido e colocado ao crivo do Poder Judiciário.

De toda maneira repita-se que, ao tempo em que a Lei nº 11.120/2009 deu causa a

importante  alteração  legislativa  e  exegética,  de  igual  forma  se  viu  o  intérprete  e,

215 A jurisprudência anterior à modificação legislativa já trilhara por via análoga, mas, como já salientado, a
questão era controvertida e só foi, efetivamente, resolvida ao ser editada a Lei nº 12.120/2009. No sentido da não
aplicação integral das penas contidas na Lei nº 8.429/1992, anteriormente à alteração citada veja-se, por todas as
decisões em igual sentido, a proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial  nº
664.856, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 06.04.2006, DJ de 02/05/2006.
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especificamente,  o  magistrado com a  incumbência ainda maior  de  fundamentar  as  razões

pelas  quais  chegou  à  conclusão  de  que  tal  ou  qual  ato  ímprobo  possui  esta  ou  aquela

gravidade.

A seção que vem a seguir viabiliza reunião no que diz respeito ao uso metódico e

racional das sanções previstas na Lei nº 8.429/1992, a partir do estudo singular do próprio

texto legislativo.

3.4.4 A Reunião dos Parâmetros Previstos no Art. 12, da Lei nº 8.429/1992

Vem-se de esclarecer que a própria  Lei da Improbidade Administrativa

estabeleceu três momentos diversos, até que fosse ultimada a aplicação das penalidades nela

previstas.

Em resumo, então,  o órgão julgador deverá  - na sequência de haver (1)

considerado a efetiva realização de um ato ímprobo  (sob  a  ótica  formal  e  material,

sucessivamente),  (2)  conhecido  seu  respectivo  autor,  (3)  individualizado  a  conduta  deste

último (com a possibilidade de fazer igual raciocínio na hipótese de coautoria) e (4) verificado

o nexo causal entre o ato ímprobo e seu(s) sujeito(s) ativo(s)- fixar as penalidades correlatas

(com base em algum dos incisos do art. 12, da LIA216), de modo isolado ou cumulativo e com

os olhos voltados à gravidade do fato (com lastro no art. 12, caput, da Lei nº 8.429/1992).

De igual maneira, se o ato ímprobo envolver prejuízo ao Erário ou enriquecimento

ilícito, o magistrado deverá perscrutar a extensão do dano causado e/ou ao enriquecimento

ilícito auferido (art. 12, parágrafo único, da Lei da Improbidade Administrativa).

Tais são os fatores que, em conjunto, são tendentes a garantir um princípio de

correção normativa da decisão judicial a ser proferida.

O pensamento ora reproduzido pode, efetivamente, ser manifestado pelo seguinte

esquema:

ESTABELECIMENTO DE SANÇÕES, À VISTA DE INCISO DESCRITO NO ART. 12, DA

LEI Nº 8.429/1992, CORRESPONDENTE AO ATO ÍMPROBO RECONHECIDO, OU DIANTE

DA NORMA DE EXTENSÃO PREVISTA NOS ARTS. 9º, 10 E 11, DA LIA

216 Repita-se que a consideração de algum dos incisos, do art. 12, da LIA, deverá guardar necessária correlação
com, pelo menos, alguma figura prevista nos arts. 9º, 10 e 11, da Lei nº 8.429/1992, ainda que por meio da
norma extensiva (já aludida nesta dissertação) contida em cada uma delas.



126

↓

VERIFICAÇÃO DA GRAVIDADE DO FATO

↓

NOS CASOS DE PREJUÍZO AO ERÁRIO OU DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO,

VERIFICAÇÃO QUANTO À EXTENSÃO DO DANO E AO PROVEITO PATRIMONIAL

OBTIDO PELO AGENTE DO ATO ÍMPROBO, RESPECTIVAMENTE

↓

APLICAÇÃO, ISOLADA OU CUMULATIVA, DAS SANÇÕES CONTIDAS NA LEI Nº

8.429/1992

Intensifica-se, ao  ser  observado  tal  procedimento  metodológico, o necessário

controle a ser exercido por ocasião do estabelecimento das penalidades descritas na LIA, de

modo a serem satisfeitos dois interesses básicos e inarredáveis: o interesse do Estado em

aplicar penalidades por força de atos de improbidade administrativa contra ele praticados217, e

o interesse do agente público e/ou do particular em receber a sanção mais justa possível,

dentro da parametrização inicialmente estabelecida na LIA218.

Sucede, no entanto, que tais parâmetros, a despeito de sua inegável importância,

ainda  não se mostram suficientes para apontar a decisão mais racional e normativamente

correta, relacionada à aplicação das penalidades da Lei da Improbidade Administrativa.

Na mesma direção - e ao utilizar, a um só tempo, a particular nomenclatura de

“Lei Geral da Improbidade Administrativa” à Lei nº 8.429/1992 para, em seguida, considerá-

la um “Código Geral” relativo a condutas ímprobas -, Osório (2013, p. 184) sustenta:

[...] Aduz a LGIA, ainda, que, na fixação das penas previstas neste Código
Geral,  o  juiz  terá  em conta  a  extensão  do  dano  causado,  assim como o
proveito patrimonial obtido pelo agente. É verdade, e hoje ninguém duvida,
que o julgador é livre para avaliar o conjunto e o somatório de circunstâncias
indicativas  da  culpabilidade  do  infrator.  Tal  avaliação,  mais  complexa  e
sofisticada do que simplesmente aquilatar a extensão do dano e o proveito
patrimonial  do  agente,  envolve  um  processo  decisório  indispensável  ao
princípio da individualização da pena. [...]

217 Poder-se-á dizer, também, que há o interesse da própria sociedade em ver prevenidos e combatidos os atos de
improbidade administrativa, o que reforça, inclusive, o caráter difuso do direito à probidade administrativa -
antes tratado.
218 É possível a inclusão de outras particularidades fáticas e jurídicas, para efeito de ser aplicada a penalidade
mais acertada em detrimento daquele em relação ao qual foi reconhecida a prática de  um ato de improbidade
administrativa, a exemplo da extensão do dano, sob o ponto de vista social, ou da apreciação do caso com o uso,
por analogia, das circunstâncias agravantes ou atenuantes gerais, previstas no Código Penal. É por isso que, logo
em seguida, tais critérios serão mencionados e propostos.
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É preciso, portanto - para que sejam evitados subjetivismos e decisionismos no

âmbito do Poder Judiciário -, a fixação de outros critérios, à vista de diversas particularidades,

de sorte tal que seja garantida e respeitada a segurança jurídica que deve, de resto, nortear a

interpretação e a aplicação do Direito219.

As  próximas –  e  derradeiras  –  seções  incursionarão, efetivamente, sobre tal

problemática e representarão as contribuições finais da presente dissertação.

3.5  Contribuição para o Uso de Outros Critérios (Além Daqueles Descritos na Lei nº

8.429/1992),  a  Propósito  da  Aplicação  Racional  das  Sanções  Decorrentes  de  Atos

Ímprobos

O fato é que existem  variegadas  especificidades  e circunstâncias fáticas,  não

previstas nos estreitos limites do art. 12, da Lei da Improbidade Administrativa, sobre as quais

o juiz se debruça e, mais ainda, exatamente em razão delas, realiza valoração e ponderação, ao

aplicar as penalidades fixadas no citado diploma legal.

E assim deve, mesmo, acontecer, visto que um único artigo de lei não poderia ter

a pretensão de ser exauriente a respeito do tema em discussão, principalmente quando se atina

em relação ao grande número de figuras ilícitas pontuadas na Lei nº 8.429/1992, boa parte

delas de tipologia aberta e sujeitas, por essa razão, às mais distintas interpretações.

É por isso que, em benefício de maior racionalidade na imposição das penalidades

relacionadas a atos ímprobos defender-se-á, a partir de agora, que é necessário e central ao

tema que também ocorra consideração a respeito da potencialidade lesiva do ilícito no meio

social, bem assim que sejam levadas em linha de conta as particulares previsões elencadas no

Código  Penal,  relativamente  à  forma de aplicação da pena-base, com a consideração das

agravantes e atenuantes, inclusive.

Propor-se-á, ainda, de igual maneira, a utilização de dispositivos da Lei nº 8.112,

de 11/12/1990 e da recente Lei nº 12.846, de 01/08/2013, a qual passou a viger no final do

mês de janeiro do ano de 2014.

Diversos outros padrões poderiam, neste sentido, ser lembrados de forma solitária

219 Azevedo (2000, p. 138), neste mesmo norte, assevera que é “por ser indubitável o valor da segurança, para a
criação, permanência e evolução da ordem jurídica, que não se pode incluir entre os largos poderes, que se
advoga ao juiz e que precisa ele exercer plenamente, o de decidir as contendas segundo critérios pessoais”.
Conclui aquele autor, em seguida, que por “não aceitar-se o eventual arbítrio do legislador, não é sensato nem
responsável admitir-se o subjetivismo judicial”.
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ou até conjugados, de que são exemplos a intensidade do dolo e o grau de relevância do cargo

ocupado pelo agente público220.

No entanto, sobre eles se falará, logo em seguida, de forma sistemática e inseridos

em  um  contexto  mais  amplo  porque, a  bem  da  verdade, ditos critérios encontram-se

abarcados, em larga medida (e outros mais são previstos), no estudo dos arts. 59 a 67, do

Código Penal, a seguir realizado.

Reforce-se, nesta ocasião, que todos merecem e devem, também, ser prestigiados

por ocasião da aplicação das sanções correspondentes às condutas ímprobas, muito embora

precise ser aludida, novamente, a necessidade de sua análise em um contexto mais abrangente

proposto, exatamente, neste estudo científico.

Calha sobrelevar, pontualmente, a lição de Osório (2013, p. 242) quanto ao tema

ora abordado:

[...] Aquilatar, criticamente, essa realidade subjetiva dos atores, a partir do
conjunto  de  fatores  que  a  integram,  é  tarefa  que  resulta  inserida,
inevitavelmente, no ato interpretativo que veicula o tipo sancionador e dele
busca extrair as respectivas consequências jurídicas. Por isso, sempre é bom
repetir  que os operadores  jurídicos  cumprem um papel imprescindível  de
complementação dos dispositivos ou textos, agregando os demais fatores que
se  associam  à  produção  da  norma  jurídica,  fatores  que  se  encontram
presentes,  implícita  ou  explicitamente,  no  sistema,  não  se  esgotando  no
direito  legislado,  e  que perpassam a subjetividade dos  atores  envolvidos,
além das circunstâncias complexas que se revelam importantes. A passagem
desses fatores ao plano institucional decisório não pode, todavia, revestir-se
de arbitrariedade, menos ainda encarnar produto de capricho ou soberba das
autoridades habilitadas à produção das normas na via institucionalizada. A
fundamentação democrática há de ser convincente, plausível, razoável e bem
alicerçada em elementos racionalmente rastreáveis no ordenamento jurídico.
[...]

O Direito brasileiro, efetivamente, demanda estudos a respeito da aquilatação da

potencialidade lesiva do ato de improbidade administrativa no meio social e sobre a aplicação

das circunstâncias previstas para a aplicação da pena-base, além das agravantes e atenuantes

do Código Penal.

Nesta direção, e baseando-se na mesma concepção de que a Lei nº 8.429/1992 é

lacunosa quanto ao tema é que se advogará, em seguida, pela aplicação do Regime Jurídico

Único dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/1990), como fator hábil a gerar

220 Mello  (ESCOLA...,  2011a,  p.  206-210) chega a elencar nove critérios  de  aferição  para  proporcionar  a
aplicação  das  sanções  da  LIA, a saber: elemento volitivo; contumácia do agente; grau de importância e
relevância do cargo público do agente; consecução do interesse público a despeito da prática do ato ímprobo;
gravidade do dano praticado; reparação do dano; valor do patrimônio ilícito auferido; punição na esfera
administrativa; eventual colaboração do agente para a cabal elucidação dos fatos.
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racionalidade e correção normativa nas decisões judiciais que envolvam a imposição de

penalidades decorrentes de atos ímprobos.

De igual maneira, será mencionada a Lei nº 12.846/2013221, bem como defendida

sua aplicação ao ser realizado o sancionamento previsto na LIA.

Esta gama de indicadores, aliada à enorme subjetividade que ainda cerca a

imposição das penalidades da Lei nº 8.429/1992 – o que desprestigia e deslegitima a própria

função judicial e torna insegura tanto a aplicação da LIA quanto o estabelecimento de critérios

racionais para a  fixação das  citadas  sanções -, proporciona e reafirma a real  premência e

relevância de serem ofertadas as contribuições ora elencadas.

Fundadas  em tal  ordem de  fatores,  enfim,  é  que  serão  alinhavadas  as  seções

seguintes.

3.5.1 A Potencialidade Lesiva do Ato Ímprobo no Meio Social

Já se teve a ocasião de mencionar a potencialidade lesiva que um ato ímprobo

impõe ao meio social, ou porque denota o menoscabo de quem pratica o ilícito em relação aos

seus concidadãos, ou porque demonstra a ineficácia do Estado em combater os malfeitos

praticados contra  e  na  Administração Pública ou, mesmo, porque reforça à comunidade

especificamente  atingida a ideia, sempre presente, de que a impunidade é o resultado

necessário e natural para quem enriquece de forma indevida, desfalca o patrimônio público ou

afronta Princípios da Administração Pública.

Diante disso, e mais porque o mundo da vida não prescinde da interação social

que deve, necessariamente, acontecer, o certo é que a potencialidade lesiva em questão pode

bem ser levada em conta como outro (a bem da verdade, o primeiro, a permear e influenciar

todos  os  demais)  critério para o  atingimento  da racionalidade na imposição das sanções

decorrentes de atos ímprobos222.

De fato, em um sem número de ocasiões, os atos de improbidade administrativa

221 A Lei nº 12.846/2013 dispôs sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática
de atos contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira, além de dar outras providências. Passou a ser
conhecida como “Lei Anticorrupção”, tal como a Lei da Improbidade Administrativa já o fora, à época de sua
edição.
222 É preciso alinhavar, portanto, que também se busca necessário apoio pela via da Sociologia do Direito, ao se
adentrar no estudo da repercussão social dos atos de improbidade administrativa. De fato, Robles (2005, p. 63-
64) asserta que dita temática “tem por objeto o estudo do direito em sua inserção social”, de modo que investiga
qual é a realidade social efetiva das normas jurídicas na “sociedade a qual se dirigem”.
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acontecem por meio da conduta de administradores públicos os quais, apartando-se de velar

pela conservação do patrimônio público passam a geri-lo, isto sim, como se estivessem

lidando com seus próprios negócios particulares.

As reprováveis condutas do empreguismo e do nepotismo, do direcionamento de

licitações, do superfaturamento de bens e serviços (em boa parte das vezes acobertado pela

realização de procedimentos licitatórios fraudados  ou, enfim, pelo descaso e pela omissão

com a boa gerência da coisa pública) - tudo a importar em severos prejuízos ao Erário -, dão

conta tanto  de um manifesto desprezo às  funções exercidas pelos administradores públicos

quanto - e principalmente -, de um desdém à Sociedade com a qual lidam e no seio da qual

habitam.

Por isso mesmo, perscrutar a potencialidade lesiva causada ao meio social, pela

ocorrência de um ato de improbidade administrativa, é de fundamental importância para que o

intérprete e, precipuamente, o órgão julgador aquilatem, com maior precisão e racionalidade,

as sanções a serem aplicadas e a sua respectiva quantidade223.

Trata-se de imperativo decorrente, mais ainda, do fato de que o juiz não pode

decidir de forma isolada ou apartada do ambiente social no qual vive.

No ponto reafirme-se, outra vez, que a neutralidade judicial não existe, porque o

juiz é parte da sociedade e, de resto, julga situações concretas e seres não abstratos.

É por isso que Azevedo (2000, p. 161) sustenta que a decisão justa  […]  só se

encontra entendendo a razão das partes, quaisquer que sejam estas, buscando-se a qualificação

jurídica dos fatos tendo em vista o contexto em que se inscrevem […], isto é, por meio de

uma  […]  valorização global dos dados fáticos e jurídicos ensejados pela espécie,

confrontando-os com os interesses sociais e prefigurando os efeitos que irá produzir na vida

concreta dos homens […].

Há outro aspecto a ser mencionado: a Lei nº 8.429/1992 e, por conseguinte, a

Ação de Improbidade Administrativa que  dela é  derivada, buscam defender e resguardar,

precisamente, o patrimônio público e, de qualquer maneira, a probidade administrativa.

A defesa dos interesses estatais, em tal seara, constitui-se – na linha do que já se

teve a ocasião de salientar -, em direito difuso224 por natureza e diz respeito, assim, a todos os

223 Osório (2013, p. 86), ao dissertar a respeito da responsabilidade pessoal que recai sobre os agentes públicos
que praticam atos ímprobos,  leciona que a correlata  responsabilidade social  abarca todas as demais (moral,
política e jurídica).
224 Merece ser relembrado que o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) delimita, efetivamente, o
que vem a ser um interesse ou direito difuso, em seu respectivo art. 81, parágrafo único, inciso I, no sentido de
que são “os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por
circunstâncias de fato”.
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que convivem na mesma comunidade do gestor público225.

A potencialidade lesiva da prática ímproba no meio social onde os ilícitos se dão

é, portanto, um critério não apenas relevante, como também fundamental, para a correta

aplicação das penalidades estabelecidas na Lei nº 8.429/1992.

Importante desdobramento disso é a previsão, nas ações decorrentes da Lei da

Improbidade Administrativa, de pedido expresso no  que  toca  à imposição de valores a

propósito do dano moral causado à coletividade (dano moral difuso)226 ou, mesmo, à Fazenda

Pública227, singularmente considerada.

Implica isso dizer que é possível e lícita a aferição da potencialidade lesiva do ato

de improbidade administrativa no meio social, tanto assim, que o juiz pode – efetivamente -

levá-la em conta, seja ao aplicar as penalidades contidas na Lei nº 8.429/1992, seja, mesmo,

ao dar cabimento ao pleito de dano moral em favor da comunidade atingida ou em prol do

Órgão Público interessado.

É preciso salientar, ademais, um outro aspecto: o ato ímprobo não se resume à

dilapidação do patrimônio público, nem ao eventual enriquecimento ilícito do agente público

e, eventualmente, do particular.

O ato ímprobo é, antes de tudo, o produto de mácula imposta à Sociedade, de

modo que este achaque deve ser, necessariamente, considerado para a aplicação racional das

penalidades previstas na Lei da Improbidade Administrativa  –  o  que  é,  inclusive,

desdobramento natural do caráter difuso do Princípio da Probidade Administrativa (ao qual já

se fez referência e se elaborou análise).

Calha dizer, mais ainda, que devem estar abrangidas, pelo conceito de

225 Cf. Mazzilli (1999, p. 110-118, passim).
226 O Superior Tribunal de Justiça trilha neste sentido, à vista do que foi decidido nos seguintes julgamentos:
Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.003.126, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. em 01/03/2011, DJe de
10/05/2011; Recurso Especial nº 718.321, Rel. Min. Mauro Campbell, j. em 10/11/2009, DJe de 19/11/2009;
Recurso Especial  nº 960.926, Rel.  Min. Castro Meira,  j. em 18/03/2008, DJe de 01/04/2008. Há, a bem da
verdade  e  da  lealdade  acadêmica,  aresto  em sentido  contrário,  a  saber,  o  exarado  no  Recurso  Especial  nº
821.891, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 08/04/2008, DJe de 12/05/2008. Diga-se, no entanto, que esta última decisão
foi  contraditada  por  outras  mais  recentes  (antes mencionadas).  Além disso,  parece não haver  divergência  a
respeito  no âmbito  dos Tribunais Regionais Federais,  de que são exemplos acórdãos  emanados do Tribunal
Regional Federal da 1ª Região (Apelação Cível nº  2008.43.00.005242-2, Rel. Des. Fed. Tourinho Neto, j. em
26/07/2011, e-DJF1 de  05/08/2011), do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (Agravo de Instrumento nº
361.042, Rel. Des. Fed. Consuelo Yoshida, j. em  17/12/2009, e-DJF3 Judicial de  26/01/2010), do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região (Apelação Cível nº  2003.70.02.010312-0, Rel. Des. Fed. Valdemar Capeletti, j.
em 22.04.2009, DE de  18/05/2009) e do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Apelação Cível nº  437.541,
Rel. Des. Fed. Emiliano Zapata Leitão, j. em 14/01/2010, DJE de 28/01/2010).
227 Veja-se,  a  propósito,  a  decisão  proferida  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  ao  ser  apreciado  o  Recurso
Especial nº 1.198.667, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 19/08/2010, DJe de 30/08/2010. Diga-se, uma vez mais,
que  tal  julgamento  aconteceu  depois  do  prefalado  Recurso  Especial  nº  821.891,  de  modo  que  se  mostra
autorizado concluir que a Corte Superior de Justiça evoluiu em seu entendimento e passou a admitir, sem maior
divergência, a possibilidade de pedido e condenação a respeito da imposição de danos morais em detrimento do
agente ímprobo.
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potencialidade lesiva do ato ímprobo na Sociedade, as circunstâncias nas quais é praticado e o

objeto jurídico que lesiona,  particularmente  quando  aquelas  primeiras  importam  em

constrangimento  às  políticas  públicas  relacionadas  à  Saúde  e  à  Educação  ou,  ainda,

dilapidação das verbas destinadas para os seus respectivos programas sociais.

Explica-se  melhor,  tomando-se como  exemplo  da  assertiva, no  plano  da

Educação, o desvio de merenda escolar em certo grupo escolar (a implicar, quando menos –

mas não menos grave -, em desnutrição e impedimento de um crescer saudável das crianças

atingidas, bem como na diminuição de sua capacidade para fixação do conteúdo educacional

proposto  pelos  professores) ou o superfaturamento de remédios e equipamentos de

determinado hospital ou unidade de saúde (a conduzir, desde logo e a um só tempo, para a

inevitável  diminuição da possibilidade de investimentos em outras áreas  médico-

farmacêuticas  e  ao  empobrecimento  da  prestação  dos  serviços  relacionados  à  população

diretamente atingida228).

Imagine-se, por outro lado, que malversação semelhante (isto  é,  envolvendo

valores pecuniários similares) aconteça, exemplificativamente, quando da aquisição de viatura

para entrega de correspondências meramente burocráticas  em  beneficio de algum Órgão

Público.

Intui-se, desde logo, que a segunda hipótese não conduz à conclusão de que houve

danos ou prejuízos indiretos ou, ainda, de maior gravidade, além daqueles gerados,

propriamente, pelo desvio ou superfaturamento, a implicar na diminuição da eficiência na

prestação do serviço público correspondente.

Já os atos de improbidade administrativa relacionados à Educação e à Saúde

induzem, quase sempre, a uma constatação de outra natureza - mais sutil e danosa -, porque

proporcionam um sentimento de ordem diversa, não estritamente vinculado à malversação ou

desvio mas, sim, dizendo respeito ao fato de que os malefícios da prática indevida propagam-

se para além do que o ilícito, em si mesmo considerado, gerou.

É interessante sobrelevar,  seguindo  esta  mesma linha  de  entendimento, que o

documento ao qual  foi  concedido o nome de “Relatório Corrupção: custos econômicos e

propostas de combate”229, elaborado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e

divulgado em março de 2010, estimou que o custo econômico direto da corrupção, no Brasil,

228 Efetivamente, os danos impostos pela prática de atos ímprobos às áreas da Educação e da Saúde são, para
além da consideração patrimonial, de natureza intangível e imaterial, de forma que o dano e o atraso social que
daí advêm se afiguram, sempre e em todo caso, gravíssimos e importam, em regra e em linha de princípio, na
possibilidade de serem pleiteados, judicialmente, os danos morais respectivos.
229 Disponível em http://www.fiesp.com.br/indices-pesquisas-e-publicacoes/relatorio-corrupcao-custos-
economicos-e-propostas-de-combate/. Acesso em 06/11/2013.
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girava entre R$ 41,5 bilhões e R$ 69,1 bilhões.

Tomado, então, como parâmetro, unicamente, o primeiro dos valores aludidos,

seria possível atender, em 2010 (de acordo com o aludido relatório), outros 16,4 milhões de

alunos, além dos 34,5 milhões existentes naquele ano, bem como acrescer 327 mil leitos de

internação aos 367,4 mil que existiam no ano de 2007.

Tal  fator  demonstra,  novamente,  a  potencialidade  lesiva  dos  atos  ímprobos

cometidos  em  detrimento  da  Saúde  e  à  Educação,  assim  como  a  transversalidade  que

possuem, uma vez que fazem nascer efeitos em diversas outras esferas governamentais, além

de afetarem negativamente a Sociedade, globalmente considerada.

A propósito, a transversalidade do tema relacionado à corrupção foi não apenas

detectada, como também salientada e reafirmada, na oportunidade da coleta de informações

para a elaboração do Relatório de Desenvolvimento Humano do Brasil, entre os anos de 2009

e 2010, conduzido  pela  Organização das Nações Unidas (ONU)230, a demonstrar que a

sociedade brasileira vê nos atos de improbidade  administrativa,  efetivamente, um fator

impeditivo do crescimento nacional e da efetiva  redução das desigualdades sociais e

regionais.

Além disso, a ONU, ao publicar os resultados parciais para uma nova agenda de

desenvolvimento após o ano de 2015 e fazer menção, especificamente, ao Brasil, de forma

expressa  apontou “o desejo de jovens brasileiros de participar do monitoramento do

orçamento local para assegurar que fundos sejam gastos de forma eficiente na educação e na

saúde”231.

Insta dizer, mais ainda, que no relatório final da ONU - relativo à intenção (repita-

se) de ser criada a agenda de desenvolvimento mundial para depois de 2015232, o qual contém

172 (cento e setenta e duas) laudas e foi elaborado na sequência de serem consultadas 1 (um)

milhão de pessoas do mundo inteiro, a palavra “corrupção”  apareceu em 22 (vinte e duas)

páginas distintas, em um total de 35 (trinta e cinco) vezes, o que aponta para o

incomensurável anseio global em atacar dito mal e, no que toca de interesse à presente

dissertação, notadamente nas áreas da Saúde e da Educação.

Não causa espanto, então, que o índice de percepção de corrupção da

230 Disponível em http://www.pnud.org.br/HDR/arquivos/rdh_Brasil_2009_2010.pdf. Acesso em 01/11/2013.
231 Disponível em http://www.onu.org.br/onu-publica-resultados-parciais-de-consultas-sobre-agenda-de-
desenvolvimento-pos-2015/. Acesso em 02/11/2013.
232 Trata-se do relatório, ainda sem versão para a língua portuguesa, intitulado “A Million Voices: The World We
Want. A Sustainable Future with Dignity for All”, o  qual  se  encontra  disponível para  consulta  em
http://www.worldwewant2015.org/bitcache/9158d79561a9de6b34f95568ce8b389989412f16vid=422422&dispos
ition=inline&op=view. Acesso em 02/11/2013.
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Transparência Internacional233 relacionado ao ano de 2012, apontou o Brasil como o 69º, entre

176 Estados, no que tange aos níveis de práticas ímprobas do setor público, com uma nota de

4,3 em uma escala de 0 a 10.

Já em 2013, desafortunadamente - e como se não fosse suficiente o vergonhoso

posto alcançado em 2012 - o Brasil atingiu o 72º lugar, em um total de 175 Estados, com a

nota de 4,2234.

Diga-se, na mesma direção, para o fim de realçar a importância da Educação e da

Saúde,  que a Transparência Internacional também possui o cuidado de divulgar  relatórios

específicos em relação à corrupção global, no que diz respeito a tais temas235.

Por tudo isso, os atos ímprobos que recaem sobre a Educação e a Saúde, a bem da

verdade, fazem nascer  uma natural repulsa coletiva, porque tocam na esfera mais íntima da

população em geral, nos seus anseios mais básicos e diretos, naquilo que, invariavelmente,

une todos os seres humanos – a dignidade236.

Diante  do  contexto  ora  apresentado,  tem-se  que o ato de improbidade

administrativa não pode ser analisado, unicamente, sob a ótica patrimonial  relacionada ao

valor a ser apurado em razão da prática de alguma conduta ímproba.

Deve, isto sim, de igual modo ser perquirida quão gravosa e aleivosa dita prática

foi para o meio social.

Decorridos pouco mais de 20 (vinte)  anos, desde a edição da LIA, torna-se

premente que advenha o entendimento primacial de que se trata de instrumento normativo em

defesa da Sociedade porque, enfim, nenhum ato de corrupção passa incólume sem carregar,

em seu âmago, a chaga do desprezo ao semelhante.

A Lei da Improbidade Administrativa não se resume a um tecnicismo jurídico, a

uma formalidade legislativa, nem assim pode ser entendida ou aplicada. Deve ser considerada,

isto sim, para efeito de ser lembrado, mencionado e privilegiado o anseio social em busca da

probidade na condução da res publica, de modo tal que seja, de fato, respeitado e seguido o

Princípio Republicano.

É o que, efetivamente, advoga-se  nesta  assentada  e  é,  precisamente,  por  tais

motivos que se apresenta esta contribuição.

233 Disponível, em língua inglesa, na página eletrônica  http://cpi.transparency.org/cpi2012/results/. Acesso em
06/11/2013.
234 Disponível,  também  na  língua  inglesa,  na  página  eletrônica  http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/.
Acesso em 27/01/2014.
235 Osório (2013, p. 28) disserta sobre a corrupção na sociedade globalizada e lança análise quanto aos índices da
Transparência Internacional.
236 Relembre-se, neste particular, o art. 1º, III, da Constituição de 1988, a indicar que a dignidade da pessoa
humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil.
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3.5.2  A Aplicação da Lei nº 8.112/1990 (Lei do Regime Jurídico Único dos Servidores

Públicos Civis da União)237

O Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da União também pode

ser considerado importante vetor para a aplicação racional  das sanções correspondentes ao

cometimento de atos de improbidade administrativa.

Efetivamente, guarda o citado texto normativo uma natural correlação e

intimidade  com a Lei nº 8.429/1992, na medida em que ambos disciplinam a forma de

exercício de atividades cíveis, no âmbito da Administração Pública.

Além disso, a Lei nº 8.112/1990 possui diversos dispositivos relacionados aos

deveres (art. 116), proibições (art. 117) e responsabilidades (art. 121) dos servidores públicos

os quais, conjugados com os arts. 4º, 9º, 10 e 11, todos da Lei da Improbidade Administrativa,

redundam na necessária conclusão de que há uma simetria de tratamento – pelo menos no que

diz respeito ao espectro normativo da esfera federal238 – quanto à necessidade de ser garantida

a probidade administrativa, com o efetivo respeito aos Princípios encartados no art. 37, caput,

da Constituição de 1988.

Tal paralelismo é reforçado, precisamente, em razão de que o art. 136, c/c art. 132,

IV, VIII, X e XI, ambos  da Lei nº 8.112/1990, dispõem que será passível de demissão ou

destituição do cargo em comissão o servidor que praticar “improbidade administrativa”,

realizar “aplicação irregular de dinheiros públicos”  e, ainda, cometer “corrupção”  e

“acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas”239.

A Lei nº 8.112/1990, então, dispõe em seu art. 128, que, “na aplicação das

penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que

dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os

antecedentes funcionais”.

237 Disponível no endereço eletrônico http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8112compilado.htm. Acesso em
02/11/2013.
238 Não se deixa de recordar, nem se desmerece, que diversas Unidades Federativas (Estaduais e Municipais)
possuem legislação semelhante à Lei nº 8.112/1990. O escopo deste trabalho impede qualquer incursão sobre as
normas estaduais e municipais.
239 Será possível, ademais, desde o âmbito administrativo, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao
Erário, conforme a dicção do art. 136, parte final, da Lei nº 8.112/1990, o que contribui para deixar mais
próximas as duas leis em questão, à vista do art. 7º, da LIA, e também  porque o ressarcimento ao Erário –
imprescritível (art. 37, § 5º, da Constituição de 1988) é uma das sanções previstas em razão da prática de atos
ímprobos.
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Discorrendo a respeito do aludido dispositivo legal, Rigolin (2012, p. 317) aponta

que é assegurado ao servidor “a proporcionalidade do castigo à irregularidade que tenha

cometido”, bem como que repercute o art. 128, da Lei nº 8.112/1990, “um tradicional

princípio de direito penal, que informa toda e qualquer legislação punitiva, imprescindível à

ministração da melhor justiça, a cada caso de penalização de servidor”240.

Arremata, então, na mesma assentada que, uma vez que seja “grave a infração,

proporcionalmente grave será a penalidade; sendo leve, assim amena será a penalização. O

princípio envolvido é também conhecido como o da dosimetria da pena” (RIGOLIN, 2012, p.

317).

Abre-se, portanto,  a ocasião de, ao serem aplicadas as penalidades previstas na

Lei da Improbidade Administrativa, acontecer o uso do art. 128, do Regime Jurídico Único

dos Servidores Públicos Civis da União.

Diga-se, em primeira mão, que o art. 128, da Lei nº 8.112/1990, acaba sendo mais

abrangente do que o art. 12, da Lei nº 8.429/1992, antes analisado. Daí resulta que o intérprete

e, precipuamente, o magistrado terá maior possibilidade hermenêutica para, nas questões sob

seu julgamento, chegar a um resultado correto, do ponto de vista normativo.

De fato, a menção às “circunstâncias agravantes ou atenuantes”  e aos

“antecedentes funcionais”  dá ensejo a que a sanção correspondente à prática de um ato

ímprobo seja mais racional e equilibrada, na medida em que viabiliza sindicar as sutilezas do

caso concreto e dá margem a que se verifique a conduta pretérita do servidor público, de

modo a melhor aquilatar a sua própria boa-fé objetiva.

Diga-se, nesta direção, que o art. 12,  da LIA, não faz qualquer menção a tais

particularidades e, então, a complementação normativa proporcionada pelo Regime Jurídico

Único dos Servidores Públicos Civis da União é fundamental para a racionalidade que deve,

necessariamene, acontecer ao serem fixadas as sanções correspondentes à prática de algum

ato ímprobo.

Além do mais, o art. 128, da Lei nº 8.112/1990, é obrigatoriamente utilizado uma

vez que seja instaurada sindicância ou processo administrativo disciplinar, no âmbito do

serviço público federal, de modo que não seria crível intuir que o mencionado dispositivo

pudesse ser aplicado na esfera administrativa e, em idêntica situação (ou seja, apreciados os

mesmos fatos na órbita judicial), devesse ser afastado ou deslembrado pelo julgador da causa,

a propósito da análise das mesmas questões sob a ótica da Lei nº 8.429/1992.

240 Diga-se,  a  propósito,  que  também será  defendida  a  aplicação  dos  critérios  previstos  no  Código  Penal,
relacionados à aplicação da pena-base e das circunstâncias agravantes e atenuantes. O tema será tratado logo em
seguida, como a derradeira seção do presente estudo científico.
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Não há, com efeito, razão lógica para que, exemplificativamente, os antecedentes

funcionais do agente público sejam considerados para efeito de sancionamento pela Lei nº

8.112/1990  e,  por  outro  lado,  olvidados  ao  ser  analisado  o  mesmo fato,  por  ocasião  da

aplicação das penalidades contidas na Lei da Improbidade Administrativa.

Aplica-se, na hipótese, a conclusão segundo a qual onde existem as mesmas

razões de fato, devem ser aplicadas iguais maneiras de decidir e, por conseguinte, usadas

disposições normativas semelhantes.

Ganha-se, assim, no que diz respeito à aplicação das sanções previstas na LIA,

maior previsibilidade e segurança jurídica, na medida em que se saberá, de antemão, que os

mesmos critérios utilizados na esfera administrativa, também serão observados e privilegiados

no âmbito judicial.

Ocorre, no entanto, que mesmo a Lei nº 8.112/1990 é vaga quando menciona as

“circunstâncias agravantes ou atenuantes” e os “antecedentes funcionais” do servidor público,

daí que se mostra premente a busca, no âmbito do próprio sistema normativo, de elementos

que possam melhorar, ainda mais, a racionalidade esperada na aplicação das penalidades da

LIA.

Por essa razão, as duas  próximas seções  apontarão  outros  padrões,  os  quais

poderão ser naturalmente trazidos ao processo de intelecção que conduz à fixação das sanções

da Lei nº 8.429/1992.

Serão,  com efeito,  mencionados dispositivos  da Lei  nº  12.846/2013,  além dos

procedimentos relacionados à aplicação da pena-base e das circunstâncias agravantes e

atenuantes do Códido Penal,  de  modo  tal  que  ocorrerá  o  fechamento  do  procedimento,

proposto e apresentado nesta dissertação, de apuração do ato ímprobo – com a consequente

imposição de sanções previstas na LIA.

3.5.3 A Aplicação da Lei nº 12.846/2013

A Lei  nº  12.846/2013241 trouxe inovações  importantes  no  que  diz  respeito  ao

241 Em  larga  medida,  inspirada  na  Convenção  sobre  o  Combate  da  Corrupção  de  Funcionários  Públicos
Estrangeiros  em  Transações  Comerciais  Internacionais,  emanada  da  Organização  para  a  Cooperação  e
Desenvolvimento Econômico, ratificada por meio do Decreto Legislativo nº 125, de 14/06/2000, e promulgada
pelo Decreto Presidencial nº  3.678, de 30/11/2000, bem como na  na Convenção de Mérida (Convenção das
Nações  Unidas Contra  a  Corrupção),  originária  da Organização das  Nações  Unidas,  ratificada pelo  Decreto
Legislativo nº 348, de 18/05/2005, e promulgada pelo Decreto Presidencial nº 5.687, de 31/01/2006.
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combate à prática de atos de improbidade administrativa e, no que toca de interesse à presente

dissertação, fixou padrões sancionatórios diferentes dos previstos na Lei nº 8.429/1992.

Com  efeito,  dispôs  o  citado  normativo  (arts.  1º,  caput,  e  2º)  sobre  a

responsabilização objetiva - administrativa e civil -, de pessoas jurídicas pela prática de atos

lesivos  à  Administração  Pública,  nacional  ou  estrangeira,  estabelecendo  o  objetivo

fundamental da Lei nº 12.846/2013.

Além disso, alinhavou (art. 3º,  caput e § 1º) que a responsabilização da pessoa

jurídica não exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores ou de

qualquer pessoa natural - autora, coautora ou partícipe do ato ilícito.

Em outras palavras, a responsabilidade da pessoa jurídica é independente da que

venha a possuir a pessoa natural.

Deu-se  também,  que  o  citado  diploma  legal  afirmou  (art.  3º,  §  2º)  que  os

dirigentes ou administradores das pessoas jurídicas somente serão responsabilizados por atos

ilícitos na medida de sua culpabilidade, bem como que as sanções nela previstas não afeta a

aplicação das penalidades descritas na LIA (art. 30, I).

Veja-se, então, a natural aproximação entre os dois textos legais, os quais acabam

sendo complementares, já que um deles (Lei nº 8.429/1992) tem objeto voltado à prática de

atos ímprobos por pessoas naturais – na perspectiva de realização contra a Administração

Pública brasileira -, ao passo que o outro (Lei nº 12.846/2013) centra o seu foco nas condutas

ímprobas  cometidas  por  pessoas  jurídicas,  seja  em  detrimento  da  Administração  Pública

nacional, seja contra a Administração Pública estrangeira.

Esta  evidente  intimidade  gera  a  invariável  indicação  segundo  a  qual  os

paradigmas  sancionatórios  da  Lei  nº  12.846/2013  podem  ser  utilizados  (naquilo  que

couberem) por ocasião da aplicação das penalidades descritas na LIA.

Nesta  direção,  o  art.  7º,  caput,  da  Lei  nº  12.846/2013,  ao  tratar  da

responsabilização administrativa, dispõe que serão levados em consideração, na aplicação das

respectivas sanções, os seguintes critérios: (1) gravidade da infração; (2) vantagem auferida

ou pretendida pelo autor; (3) consumação ou não da infração; (4) grau de lesão ou perigo de

lesão; (5) efeito negativo produzido pela infração; (6) situação econômica do infrator;  (7)

cooperação da pessoa jurídica para a apuração das infrações; (8) existência de mecanismos e

procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a

aplicação efetiva dos códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica; (9) valor dos

contratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou entidade pública lesados.

Exige-se,  também,  a  verificação  das  peculiaridades  do  caso  concreto  e  da
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gravidade e natureza das infrações (art. 6º, § 1º).

É previsto, ainda, o “acordo de leniência” (art. 16,  caput) entre a Administração

Pública e a pessoa jurídica responsável pela prática ímproba, de modo tal que - satisfeitos os

seus requisitos e os resultados pretendidos a partir de sua celebração – poderá acontecer a

isenção de certas penalidades e, especificamente, a redução do valor da multa aplicável em,

até, 2/3 (dois terços).

Diga-se, mais ainda, que tanto na responsabilização administrativa (art. 6º, § 1º),

quanto na responsabilização judicial (art. 19, § 3º), as sanções poderão ser aplicadas de forma

isolada ou cumulativa, a reforçar a similitude de tratamento que deve acontecer entre os dois

diplomas legislativos em questão.

Neste sentir, afigura-se possível a aplicação dos critérios descritos no art. 7º, da

Lei nº 12.846/2013, por ocasião da análise relativa à aplicação das sanções previstas na Lei nº

8.429/1992.

Com efeito, seria de causar espécie o reconhecimento quanto à prática da mesma

conduta ímproba (v. g., fraude a licitação pública) – por pessoa jurídica e natural - para, em

seguida, ocorrer distinção no que tange às particularidades a serem consideradas, para efeito

de aplicação das respectivas penalidades.

Novamente,  é  o  caso  de  sobrelevar  que,  tanto  o  intérprete  quanto  o  julgador,

diante do mesmo fato, devem procurar no sistema normativo normas que, em razão de sua

semelhança, propiciem a mais acertada e racional aplicação do Direito.

Propõe-se,  assim,  que  os  critérios  elencados  na  Lei  nº  12.846/2013

(particularmente, os contidos no art. 6º, § 1º, no art. 7º, caput, e no art. 19, § 3º) sejam levados

em consideração, durante o estabelecimento das penalidades descritas na Lei da Improbidade

Administrativa.

3.5.4 A Aplicação da Pena-Base e das Circunstâncias Agravantes e Atenuantes do Código

Penal

É fato que a Lei nº 8.429/1992 elenca os atos ímprobos, na mesma forma de

redação consagrada para a previsão dos tipos penais.

Com efeito, aponta a análise dos arts. 9º, 10 e 11, todos da LIA, que, depois de

uma cláusula genérica, contida na cabeça de tais dispositivos, um grande número de práticas
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ilícitas são arroladas logo em seguida242.

Diga-se, por outro lado, que as condutas descritas na Lei da Improbidade

Administrativa, apesar de terem um acentuado caráter criminal não podem, por outro lado, ser

confundidas com os tipos de ordem penal.

É que, em primeiro lugar – como salientado anteriormente -, a LIA tem evidente

natureza jurídica  cível243 e guarda necessária correlação com dispositivos procedimentais

contidos no Código de Processo Civil, na Lei da Ação Civil Pública, no Código de Defesa do

Consumidor e na Lei da Ação Popular244.

Por sua vez, as infrações de origem criminal  são dirigidas ao Direito Penal, daí

que se submetem ao Código de Processo Penal e/ou às leis específicas, sempre de ordem

processual penal.

Há, portanto, em razão  disso,  um consequente  distanciamento das  figuras

previstas na LIA em relação aos tipos penais, porquanto estes se inserem nos ramos do Direito

Penal e do Direito Processual Penal, ao passo que aquelas se acham na esfera de abrangência

do Direito Civil e do Direito Processual Civil.

Além disso, outra diferença central  entre os tipos criminais e as condutas

consideradas ímprobas é que, no Direito Penal, os ilícitos não admitem analogia nem (em

regra) interpretação extensiva (isto é, são estabelecidos no formato de numerus clausus), ao

passo que, na Lei nº 8.429/1992, os atos de  improbidade  administrativa  elencados são,

naturalmente, exemplificativos, ou seja, foram previstos na fórmula de numerus apertus (o

segundo capítulo desta dissertação teve a oportunidade de fazer incursão a respeito).

Nesta mesma direção, Moraes (2002, p. 325) observa que a “tipificação dos atos

de improbidade administrativa, por serem de natureza civil”, apresenta “descrições mais

genéricas e conceituais do que as exigidas pelo Direito Penal, possibilitando uma

interpretação mais construtiva por parte da doutrina e jurisprudência”.

242 Costa (IMPROBIDADE..., 2013, p. 244-245) assevera que, em razão da semelhança entre o caráter punitivo
das sanções da LIA e das penas de natureza criminal, são naturalmente aplicáveis, na ação de improbidade
administrativa, “normas típicas do direito penal e processual penal”, citando-se as da “legalidade, da tipicidade,
da individualização da pena, da presunção de inocência”, daí que, em diversas ocasiões, “os resultados práticos
de uma sentença penal e da sentença na ação de improbidade serão idênticos”.
243 Moraes (2002, p.  322), a respeito, assevera que a natureza civil dos atos de improbidade administrativa
“decorre da redação constitucional, que é bastante clara ao consagrar a independência da responsabilidade civil
por ato de improbidade administrativa e a possível responsabilidade penal, derivadas da mesma conduta, ao
utilizar a fórmula ‘...sem prejuízo da ação penal cabível’”.
244 Já houve oportunidade de sobrelevar que a Lei nº 7.347/1985 e a Lei nº 8.078/1990 formam, efetivamente,
um microssistema legislativo (do qual também participa a Lei nº 4.717/1965), relacionado à tutela dos direitos e
interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. A Lei nº 8.429/1992, em razão de cuidar de um interesse
naturalmente difuso e de caráter público eminentemente primário (a defesa da probidade administrativa e do
patrimônio público), agrega-se às duas leis anteriormente mencionadas. No mesmo sentido a lição de Vigliar
(1999, p. 143-146).
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De toda forma, a similitude redacional, aliada ao fato de que, na grande maioria

das vezes, um ato de improbidade administrativa também possui efeitos no âmbito penal,

ocasiona uma necessidade de análise conjunta e uniforme, observadas as diferenças aludidas,

nas duas esferas ora abordadas.

O ponto a ser salientado é que o estabelecimento de decisões judiciais antagônicas

em relação aos mesmos fatos, unicamente porque um órgão julgador analisou o crime e outro

o ato ímprobo, constrange a correção normativa com que se deve pautar o Poder Judiciário e,

mais ainda, propaga as ideias do subjetivismo e do decisionismo judicial, já tão amplamente

combatidas ao longo do presente estudo científico245.

Tal o quadro (e, especificamente, no que tange à  esfera penal), ao  tratarem da

necessidade de serem estabelecidos critérios particulares e determinados na fixação das penas

correspondentes aos crimes que são  cometidos, Zaffaroni e Pierangeli  (2002,  p.  825-826)

sustentam:

[...] Ao não deixar clara a função da pena, toda discussão a seu respeito
reflete-se, invariavelmente, sobre os critérios para a sua determinação e
quantificação, o que, também invariavelmente, se traduz numa anarquia
interpretativa que não tinha sido objeto de uma sistemática análise,
especialmente à luz dos princípios do direito penal constitucional. [...]
O nosso código atual [...] deixa uma considerável margem de atuação ao
magistrado. [...] não se pode deixar de reconhecer ser bastante ampla a
apreciação judicial, o que o obriga a fundamentar, necessariamente, a
individualização que faz da pena na sentença, não sendo, em absoluto,
suficiente uma menção genérica aos artigos do código penal, que não torna
perfeitamente conclusiva a razão que levou o magistrado a assim decidir, no
caso concreto. [...]

Efetivamente, os mesmos cuidados requeridos por ocasião da análise das penas

relativas a uma conduta penalmente relevante devem ser mantidos, ao ser perscrutado o

estabelecimento das sanções correspondentes a um ato ímprobo, ainda mais quando possui

correlação na órbita criminal.

É preciso, portanto, conceder correção normativa à ratio decidendi quando,

principalmente, o juiz encontra-se diante de uma conduta que gera consequências, tanto sob a

ótica civil, quanto sob a ótica penal.

A Lei da Improbidade Administrativa, como já se procurou demonstrar, não fixou

parâmetros outros, além daqueles previstos em seu respectivo art. 12.

245 A mesma ideia, inclusive, foi manifestada ao ser analisada a aplicação da Lei nº 8.112/1990 e da Lei nº
12.846/2013,  tudo  em  prol  da  racionalidade  na  fixação  das  sanções  decorrentes  do  cometimento  de  atos
ímprobos.
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O Código Penal, por sua vez, pormenorizou o que deve ser tomado em linha de

conta, pelo julgador, para a fixação da pena-base (arts. 59 e 60), bem como fez constar as

circunstâncias agravantes (arts. 61 a 64) e atenuantes (arts. 65 e 66) que implicam em

necessária modificação do quantum da pena.

Fixou, ademais, regra específica no caso do concurso de agravantes e atenuantes

(art. 67)246.

As disposições criminais constituem, assim, importante paradigma para a fixação

das sanções da Lei nº 8.429/1992, a  consagrar – merece ser salientado uma vez mais -  a

expressão segundo a qual, onde estão presentes as mesmas situações de fato, devem acontecer

iguais razões de decidir.

Passa-se, portanto, a defender - no que couber -, os citados dispositivos do Código

Penal, por ocasião da consideração judicial a propósito do estabelecimento das penalidades

decorrentes de um ato de improbidade administrativa.

Nucci (2013,  p.  468-475)  chega, inclusive, a atribuir pesos às  circunstâncias

judiciais de modo tal que, realizando-se a soma entre os aspectos negativos e positivos em

relação ao réu, haja uma consequente ponderação e a fixação racional  da pena-base, com o

afastamento de um certo comportamento generalizado do Poder Judiciário, no sentido de

eleger, simplesmente, a pena mínima como base para a aplicação das outras circunstâncias

legais.

De toda maneira, admitida, ou não, a predeterminação de pesos às circunstâncias

judicias aludidas, o fato é que se torna fundamental a existência de iniciativas que prestigiem

o Princípio Constitucional da Individualização da Pena, previsto no art. 5º, XLV e XLVI, da

Constituição de 1988247, à vista da racionalidade que deve permear a aplicação de sanções, ou

criminais, ou cíveis.

No que tange,  especialmente, às penalidades  da LIA, o  uso  dos  citados

dispositivos  do  Código  Penal  é passível de ocorrer,  na  medida  em que  se  alinha com a

246 A Lei do Meio Ambiente (Lei nº 9.605, de 12/02/1998), entre seus respectivos artigos 6º e 24, disciplina a
forma de aplicação das penas correspondentes aos crimes ambientais previstos no citado texto normativo e, de
igual maneira, poderia ser utilizada como parâmetro para a fixação das penalidades contidas na LIA. No entanto,
seja porque o Código Penal é utilizado na imensa maioria dos casos, seja porque a legislação ambiental é mais
específica e, por isso, menos abrangente, defende-se o uso geral daquele primeiro, a fim de que se ganhe maior
segurança e previsibilidade por ocasião da fixação das citadas sanções. De qualquer forma, na eventual hipótese
de improbidade administrativa praticada em questões ambientais, poderá ser possível o uso  da Lei do Meio
Ambiente.
247 Dispõem as aludidas normas constitucionais:
Art. 5º. […]
XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do
perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do
valor do patrimônio transferido;
XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: [...]
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concepção de racionalidade que permeia o presente escrito.

Acresça-se,  no  ponto,  que  a  aplicação da pena “é o processo judicial

discricionário, mas juridicamente vinculado, de fixação do quantum da pena, dentro dos

limites mínimo e máximo estabelecidos pelo legislador, levando-se em consideração todas as

circunstâncias do crime, promovendo-se a individualização da pena” (NUCCI, 2013, p. 521).

Diante de  tais  fundamentos, os arts. 59 e  60, ambos  do Código Penal, fazem

alusão a uma série de critérios que bem podem ser usados no âmbito da fixação de sanções

em razão do cometimento de atos de improbidade administrativa.

Mencionam, então, os arts. 59 e 60, do diploma legal referido, a culpabilidade, os

antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, assim como os motivos,

circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima e, enfim, a

situação econômica do réu, como padrões a serem considerados pelo juiz para - no que toca

de interesse ao estudo da Lei nº 8.429/1992 -, escolher as sanções aplicáveis (e sua respectiva

quantidade) ao caso sob sua apreciação.

Detalhando, ainda mais, os paradigmas para a fixação da pena, o Código Penal

elenca normas  relacionadas  às  circunstâncias agravantes e atenuantes,  entre  os  seus

respectivos arts. 61 a 67.

São, então, circunstâncias agravantes (art. 61, do Código Penal): (1) a

reincidência248 e (2) a prática do crime: por motivo fútil ou torpe; para facilitar a execução,

ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime; à traição, de emboscada, ou mediante

dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido; com

emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que

podia resultar perigo comum; contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge; com abuso

de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade,

ou com violência contra a mulher; com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo,

ofício, ministério ou profissão; contra criança, maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida;

quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade; em ocasião de incêndio,

naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular do ofendido;

em estado de embriaguez preordenada.

No caso de concurso de pessoas (art. 62, do Código Penal), ainda são previstas

agravantes a quem: promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos

demais agentes; coage ou induz outrem à execução material do crime; instiga ou determina a

cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou impunível em virtude de condição ou

248 A reincidência acaba sendo particularmente disciplinada nos arts. 63 e 64, do Código Penal.
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qualidade pessoal; executa o crime, ou nele participa, mediante paga ou promessa de

recompensa.

Por sua vez, são circunstâncias atenuantes (art. 65, do Código Penal): (1) ser o

agente menor de 21 (vinte e um) anos, na data do fato, ou maior de 70 (setenta), na data da

sentença, (2) o desconhecimento da lei e (3) ter o agente: cometido o crime por motivo de

relevante valor social ou moral; procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo

após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento,

reparado o dano; cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de

ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção, provocada por ato

injusto da vítima; confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o provocou.

É prevista, ainda, uma atenuante genérica (art. 66, do Código Penal), consistindo

em circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista em lei e, por

fim, no concurso entre agravantes e atenuantes, a pena deve ser aplicada de acordo com as

circunstâncias preponderantes, quais sejam, aquelas que resultam dos motivos determinantes

do crime, da personalidade do agente e da reincidência (art. 67, do Código Penal).

Defende-se, neste sentido, que a mesma construção mental realizada pelo juiz, por

ocasião da análise de um ilícito sob a ótica criminal, pode ser realizada quando alguém  é

sindicado na esfera da improbidade administrativa.

É certo que as nuanças do Código Penal indicam que nem todos os critérios ali

previstos poderão ser considerados para a imposição das sanções previstas na LIA249, mas tal

constatação não desautoriza  a racionalidade que advirá às decisões judiciais –  antes, apenas

demonstra que o juiz precisará observar as especificidades  de cada modalidade de processo

(cível ou penal), de modo a aplicar a sanção normativamente correta para cada hipótese que se

apresenta para julgamento.

O uso, para a Lei nº 8.429/1992, dos critérios contidos no Código Penal por

ocasião da fixação da pena é, portanto, medida em benefício da necessária racionalidade das

decisões judiciais, ora demandada.

Assim é que,  esquematicamente,  poder-se-ão representar as contribuições antes

elencadas da seguinte maneira:

249 Tome-se, como exemplo, a agravante relacionada à prática do crime contra ascendente, descendente, irmão ou
cônjuge, impossível de ser aplicada nos casos que envolvem a prática de atos ímprobos.
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ESTABELECIMENTO DE SANÇÕES, À VISTA DE INCISO DESCRITO NO ART. 12, DA

LEI Nº 8.429/1992, CORRESPONDENTE AO ATO ÍMPROBO RECONHECIDO, OU DIANTE

DA NORMA DE EXTENSÃO PREVISTA NOS ARTS. 9º, 10 E 11, DA LIA

↓

VERIFICAÇÃO DA GRAVIDADE DO FATO

↓

NOS CASOS DE PREJUÍZO AO ERÁRIO OU DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO,

VERIFICAÇÃO QUANTO À EXTENSÃO DO DANO E AO PROVEITO PATRIMONIAL

OBTIDO PELO AGENTE DO ATO ÍMPROBO, RESPECTIVAMENTE

↓

APLICAÇÃO, ISOLADA OU CUMULATIVA, DAS SANÇÕES CONTIDAS NA LEI Nº

8.429/1992

↓

CONSIDERAÇÃO (1) DA POTENCIALIDADE LESIVA DO ATO ÍMPROBO NO MEIO

SOCIAL, (2) DO ART. 128, DA LEI Nº 8.112/1990, (3) DA LEI Nº 12.846/2013 E (4) DOS ARTS.

59 A 67, DO CÓDIGO PENAL

Passadas mais de duas décadas de vigência da Lei da Improbidade Administrativa,

é fundamental que o Poder  Judiciário elimine, tanto quanto possível, os subjetivismos que

ocasionam, unicamente, a perda de prestígio da função jurisdicional, para trilhar o caminho da

racionalidade e da correção normativa.

O  uso dos parâmetros arrolados para a fixação da pena-base, bem como a

consideração das circunstâncias agravantes e atenuantes previstas no Código Penal, agregado

aos  outros  parâmetros  indicados  e  sugeridos  nas  seções  precedentes  deste  capítulo  -  por

ocasião da fixação das sanções relacionadas ao cometimento de atos ímprobos – são, enfim,

medidas tendentes a propiciar  maior correção e justeza das respectivas decisões judiciais e

constituem-se na tentativa de ser atingido o escopo de racionalidade que permeou o presente

estudo científico250.

250 Agrega-se, portanto, àquela primeira no sentido de ser previsto e fixado um procedimento estável que propicie
a verificação quanto à efetiva prática de um ato ímprobo.
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CONCLUSÃO

A resposta para a indagação no sentido de saber o(s) motivo(s) pelo(s) qual(is) há

tanta  discrepância,  na  hermenêutica  e  em  decisões  judiciais,  no  aspecto  relativo  ao

sancionamento decorrente da prática de um ato de improbidade administrativa, foi o móvel do

presente estudo científico.

Neste sentido é que se anteviu e reafirmou, preliminarmente, que o Direito não

prescinde da historicidade de suas respectivas normas, intérpretes e julgadores. Em outras

palavras, a neutralidade jurídica não deve implicar na ausência de atribuição valorativa aos

fatos e às normas.

Fundando-se  em  tais  premissas  e,  em  larga  medida,  nas  lições  de  Jürgen

Habermas,  foi  apresentada  a  concepção  preliminar  segundo  a  qual  a  neutralidade

hermenêutica é um mito.

De  fato,  cada  operador  do  Direito,  integrante  do  Poder  Judiciário  ou  não,  ao

analisar  e/ou aplicar  alguma ou  conjunto de  normas,  não  deixa de expressar  o  particular

mundo da vida no qual viveu e/ou está inserido.

É que os valores que traz consigo, invariavelmente, refletem-se na forma pela qual

compreende o Direito ao qual, por sua vez, foi lançada uma renovada visão, de maneira que a

Moral passou a ter sua importância reconsiderada e, por conseguinte, ser tida como premente

ao entendimento de qualquer sistema normativo.

Disso sucedeu a reinserção da Moral no Direito e a reafirmação do viés axiológico

deste  último,  a  gerar  a  correlata  necessidade  de  sua  racionalização,  com a  finalidade  de

garantir,  de  um lado,  a  estabilidade  e a  segurança  jurídica que  são  caras  a  este  ramo do

conhecimento  humano  e,  de  outro,  impedir  subjetivismos  e  decisionismos  os  quais  -

desprovidos de cientificidade - contribuem, apenas, para a desconstrução e deslegitimação do

próprio Direito.

A propósito, o entrelaçamento inevitável entre o Direito e a Moral, na atual quadra

histórica,  foi  apresentado  como  evidente  e  inarredável  e  serviu  de  concepção  para  as

propostas oferecidas no terceiro capítulo não se podendo dissociar, então, a segurança jurídica

da justiça com que deve ser dispensado o caso concreto posto à apreciação do hermeneuta ou

julgador.

A aludida inversão de paradigmas foi proporcionada em um contexto histórico no

qual (1) o positivismo jurídico foi, inarredavelmente, questionado e suplantado em suas bases
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teóricas (tal como ocorrera em relação ao jusnaturalismo) e, mais ainda, (2) adveio a Segunda

Modernidade – ambivalente, contraditória, conflituosa e plural.

Tal o quadro assertou-se, também, que o movimento fundamental para a mudança

de padrões no Direito foi a transformação do entendimento em relação à Constituição - em

benefício da qual passou a ser reconhecida a força normativa, a abertura de seu texto para os

mais variados intérpretes e, finalmente, a inserção de uma natureza especialmente filosófica

na exegese e aplicação de suas normas correspondentes.

O Direito, portanto, passou a receber a nomenclatura de pós-positivista, e assim

foi  tido  nesta  assentada  de  forma,  inclusive,  a  ser  reavaliada  a  função  da  jurisdição

constitucional e, especificamente, do Supremo Tribunal Federal - tema abordado a partir da

análise  do Caso Lüth  e  do papel  (institucional  e  histórico)  desempenhado pelo  Tribunal

Constitucional Federal alemão.

Neste sentido,  as normas constitucionais  brasileiras  e,  particularmente,  aquelas

que representam e dão concretude ao Princípio da Probidade Administrativa e ao Princípio do

Devido Processo Legal Substancial, foram de fundamental importância para a tentativa de

aquilatar e conciliar os vetores relativos à necessidade de uma decisão justa e à premência de

ser garantida a probidade na Administração Pública, não se devendo deixar de apontar que,

assim agindo, respeitam-se o Estado Democrático de Direito e o Princípio Republicano.

É certo, portanto, que todo o movimento ora delineado não deixou de ocorrer no

âmbito particular da análise relativa à prática dos atos de improbidade administrativa (e de seu

correlato marco legislativo, a Lei nº 8.429/1992).

Efetivamente,  dada a sua específica relevância na prevenção e no combate aos

mais diversos atos de corrupção e desmandos administrativos, tornou-se imprescindível que a

compreensão da LIA esteja, naturalmente, inserida em um contexto pós-positivista de análise

do sistema normativo.

Forte nessas premissas, tornou-se central a realização de estudo a respeito da Lei

da Improbidade Administrativa ao ser  abordado,  inicialmente,  o histórico legislativo – no

século XX - que antecedeu o citado diploma legislativo, bem como a natureza jurídica da

correspondente ação de improbidade administrativa.

Fez-se menção, no mesmo rumo, ao Princípio Republicano - o qual permeia a

atuação  de  todos  aqueles  que  gerem  e  conduzem  a  Administração  Pública,  ou  com  ela

possuem qualquer tipo de relação -, para, em seguida dissertar a respeito das espécies de atos

ímprobos – previstas nos arts.  9º  (geradoras de enriquecimento ilícito),  10 (causadoras de
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dano ao Erário) e 11 (constrangedoras de Princípios da Administração Pública), todos da Lei

nº 8.429/1992.

Houve,  a  partir  daí,  possibilidade  de  ser  apresentado  estudo  a  respeito  da

Proporcionalidade  –  tal  qual  concebido  por  Robert  Alexy (o  qual  também figurou  como

referencial  teórico desta dissertação) -,  para o efeito de viabilizar o sopesamento de duas

vertentes principiológicas fundamentais (já indicadas), no âmbito da fixação das penalidades

contidas na LIA: o Princípio da Probidade Administrativa e o Princípio do Devido Processo

Legal Substancial.

Criticou-se,  em  seguida,  a  argumentação  jurídica  deficiente  que  o  Supremo

Tribunal Federal apresenta ao abordar a Proporcionalidade, no que toca ao específico campo

de apreciação de atos ímprobos, bem como se alinhavou que é preciso haver um salto de

qualidade  no  âmbito  da  Corte  Constitucional  brasileira,  de  modo  tal  que  seja  buscada  a

necessária e inarredável correção normativa, no caso de estar configurado o citado conflito

principiológico.

O panorama teórico-científico elaborado nos dois primeiros capítulos foi, de fato,

o substrato que deu ensejo às contribuições propostas no (derradeiro) terceiro capítulo.

Teorizou-se, a partir de então, com inspiração em julgamento paradigmático do

Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial nº 892.818, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em

11/11/2008,  DJe  de  10/02/2010),  sobre  duas  propostas  centrais:  a  necessidade  de  um

procedimento  delimitador  da  efetiva  existência  de  atos  ímprobos  (a  gerar  o  juízo  de

improbidade)  e,  no  passo  seguinte,  a  premência  de  racionalidade  ao  serem aplicadas  as

sanções descritas na LIA (a ocasionar o juízo de dosimetria das prefaladas sanções).

A  primeira  contribuição  que  se  buscou  oferecer  elaborou,  assim,  um

escalonamento  metódico  quanto  à  aferição,  no  caso  concreto  sob  apreciação  do  Poder

Judiciário, da real presença do ato de improbidade administrativa.

Propôs,  então,  que  a  conduta  fosse  considerada  formalmente  ímproba

(correspondente, em tese, a alguma das espécies de atos de improbidade administrativa, ainda

que  recaindo  na  cláusula  de  extensão  nelas  prevista)  e  materialmente  ímproba  (com  a

necessidade da presença de má-fé no elemento subjetivo ou normativo da conduta), além de

demandar  a  apuração  de  cada  um  dos  autores  para,  enfim,  individualizar  a  respectiva

participação na prática ilícita.

Estabelecido, à vista de tais critérios, que a conduta foi ímproba, alinhavou-se a

segunda cadeia de contribuições, girando em torno da racionalidade na aplicação das sanções

da LIA.
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Partiu-se, então, de uma leitura inicial do art. 12, da própria Lei nº 8.429/1992,

para  efeito  de  serem  propostas  três  parametrizações  distintas  e  sucessivas,  a  saber:  a

verificação da gravidade do fato, a aplicação - isolada ou cumulativa - das sanções contidas na

LIA e, enfim, nas hipóteses específicas de prejuízo ao Erário ou de enriquecimento ilícito, a

verificação quanto à extensão do dano e ao proveito patrimonial obtido pelo agente do ato

ímprobo, respectivamente.

Além  disso,  não  se  limitou  a  perscrutar  as  possibilidades  de  racionalizar  a

aplicação  das  penalidades  da  Lei  da  Improbidade  Administrativa,  a  partir  de  uma leitura

solitária de seu respectivo art. 12.

Sucedeu,  portanto,  que foi  oferecido outro conjunto de contribuições  (também

dizendo  respeito  à  imposição  racional  das  penalidades  constantes  da  LIA),  a  resultar  na

consideração  da  potencialidade  lesiva  do  ato  ímprobo  no  meio  social,  na  aplicação  dos

padrões fixados no art. 128, da Lei nº 8.112/1990, no uso dos paradigmas elencados pela Lei

nº 12.846/2013 e, enfim, na utilização dos critérios e condições previstos para a pena-base e

para as circunstâncias agravantes e atenuantes do Código Penal.

Esperou-se, com isso, haver contribuído para a maior racionalidade na fixação das

sanções decorrentes da prática de atos de improbidade administrativa as quais deverão ser,

necessariamente, precedidas de um método de indicação - seguro e estável – da existência do

próprio ato ímprobo.

Almejou-se,  também,  indicar  que  é  possível  a  indicação  de  paradigmas  não

previstos  na Lei  nº  8.429/1992,  de modo a tornar  mais  normativamente  correta  e  justa  a

aplicação de sanções decorrentes de atos de improbidade administrativa.

Buscou-se, no mesmo sentido, que em relação ao binômio estabelecido entre a

justiça e a segurança jurídica tenha-se contribuído para, no que toca à LIA, a fixação de uma

sanção justa e racionalmente acertada, diante do respeito ao direito difuso relativo à probidade

administrativa.
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