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RESUMO: O principal enfoque do presente trabalho encontra-se na necessidade da 
aplicação do princípio da proporcionalidade nos atos de improbidade administrativa, 
diante da necessidade em reprimir atos de improbidade que possuem lesividades 
distintas. Para tanto, utilizar-se-á do método hipotético-dedutivo, e do referencial 
teórico Juspositivista, considerando as normas positivadas juntamente com outros 
preceitos, como os princípios constitucionais e administrativos, os quais darão certa 
flexibilidade às normas impostas, ao ponto de permitir a utilização de medidas 
efetivas e adequadas, de acordo com a gravidade do ato praticado. Voltando-se 
para os atos de improbidade considerados de menor potencial ofensivo, por meio do 
princípio estudado, considera-se a possibilidade de evitar eventual propositura de 
ação civil pública, não tornando o fato atípico, mas utilizando-se de outros meios 
adequados para reprimi-lo. A sugestão trazida é a possibilidade da utilização do 
chamado Termo de Ajustamento de Conduta, a qual deverá ser analisada sempre 
diante do caso em concreto. Não sendo o caso, a necessidade do princípio em tela 
não é descartada, mas transferida para o momento da aplicação das penas previstas 
na lei de improbidade no momento da sentença, mediante análise da gravidade do 
fato, para a aplicação da pena cabível. 
 

PALAVRA CHAVES:Improbidade administrativa; Proporcionalidade; Sanções; 
Termo de Ajustamento de Conduta.  
 

ABSTRACT:The main focus of the present article is the need to apply the principle of 
proportionality in acts of administrative improbity, in light of the need to repress acts 
of improbity that have different harmfulness. For this, be used from the hypothetical-
deductive method, and “Juspositivista” theoretical, considering the standards written 
along with other rules, such as constitutional and administrative principles, which give 
flexibility to the standards imposed at the point of allowing use of effective and 
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appropriate measures, according to the gravity of the act committed. Turning to the 
acts of improbity considered less offensive potential, by the principle studied, it 
considers the possibility of avoiding possible filing of public civil action, not making 
the atypical fact, but using other appropriate means to repress it. The suggestion 
brought is the possibility of using the called Conduct Adjustment Agreement, which 
should be analyzed always on the concrete case. Not being the case, the need to the 
principle reported is not discarded, but transferred to the time of application of the 
penalties provider for in administrative improbity law, at the time of sentence, by 
analysis of gravity of the fact, for the application of the appropriate punishment. 
 

KEY-WORDS: Administrative Improbity; Proportionality; Sanctions; Conduct 
Adjustment Agreement.  
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho abordará sobre a aplicação do princípio da 

proporcionalidade nos atos de improbidade administrativa, previstos no artigo 37, §4º 

da Constituição Federal e regulamentados pela Lei 8.429/92, o qual deverá ser 

aplicado tanto em um momento pré-processual, quanto em fase judicial.  

A improbidade caracteriza-se como um dos infortúnios da máquina 

administrativa e um dos aspectos da má administração, retratando a desonestidade 

e ineficiência do agente público, o qual deveria atuar de forma honesta e eficaz, sem 

se aproveitar das facilidades decorrentes de suas funções para beneficiar a si 

próprio, ou terceiros.  

Também são abrangidas pela improbidade administrativa, situações 

em que o agente público acarreta prejuízos ínfimos ao erário, ou ainda, mesmo sem 

dolo, age de forma inábil.  

Assim, verifica-se que os atos de improbidade administrativa estão 

presentes em situações variáveis, abrangendo até mesmo situações mínimas e 

costumeiras, como a conduta do agente público queleva para sua residência uma 

caneta da reperatição pública em que trabalha.  

Por isto, se faz necessária a classificação dos atos de improbidade 

adminsitrativade acordo com a sua gravidade,para o fim de, mediante a aplicação do 

princípio da proporcionalidade, utilizar-se de medidasproporcionais, necessárias e 

adequadaspara reprimir o ato praticado pelo agente ímprobo. 

Neste ponto, também encontra-se o problema a sertratado, referente 

ao alcance e aplicação do princípio da proporcionalidade em face dos atos de 
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improbidade administrativa, ou seja, de que forma e até que ponto o referido 

princípio poderá interferir na aplicação de medidas inerentes a atos ímprobos 

praticados.  

Para alcançar as conclusões almejadas, utilizar-se-á o 

Juspositivismo como referencial teórico, considerando as normas positivadas, sem, 

contudo, deixar de observar princípios e jurisprudências. Além disso, quanto ao 

método, será aplicado o hipotético dedutivo, partindo de hipóteses para melhor 

compreensão do tema e solução do problema apresentado.  

O capítulo inicial tratará da importância dos princípios em geral, 

especialmente sobre o princípio da proporcionalidade, sua definição e finalidade. 

Retratará como deve ser aplicado o referido princípio, de modo que cumpra sua 

finalidade, qual seja, a aplicação de medidas justas diante do caso em concreto.  

No capítulo seguinte, será abordada a improbidade administrativa, 

seus sujeitos, elemento subjetivo, modalidades e sanções, e a severidade destas.  

Finalmente, no teceiro capítulo será apresentada a forma como 

poderá ser aplicado o princípio da proporcionalidade perante os atos de 

imrprobidade administrativa.  

Inicialmente, questionar-se-á a aplicação do referido princípio em 

uma fase pré-processual, momento em que poderá ser constatada a presença de 

ato de improbidade administrativa de menor potencial ofensivo.  

Por fim, ainda no terceiro capítulo, tendo em vista a abstração dos 

atos acima denominados, buscará estabelecer um padrão para identificação dos 

mesmos, sendo que, devidamente caracterizados, poderão ser reprimidos 

extrajudicialmente mediante a utilização do Termo de Ajustamento de Conduta.   

 

2. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE 

 

Os princípios constituem-se como verdadeiros alicerces do sistema 

jurídico, utilizados para obtenção de uma melhor interpretação e aplicação da norma, 

realizada por meio da ponderação entre valores e interesses.  

Sua incidência confere maior unidade ao sistema normativo, fazendo 

com que seus valores recaiam de forma coerente e adequada sobre diferentes 
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situações fáticas, afastando o risco de contradições, e acarretando na harmonização 

e unidade do sistema jurídico3. 

Nas palavras de Paulo Bonavides, os princípios “são o oxigênio das 

constituições na época do pós-positivismo. É graças aos princípios que os 

sistemas constitucionais granjeiam a unidade de sentido e auferem a valoração de 

sua ordem normativa”4. 

Certo que um sistema sem princípios acarretaria em um 

ordenamento fechado, exigindo incansáveis mudanças e comandos voltados para 

atender necessidades naturalmente dinâmicas da sociedade5.  

Outrossim, um ordenamento exclusivamente principiológico traria 

tamanha insegurança jurídica, haja vista o elevado grau de abstração dos princípios, 

voltados de modo secundário a prescrição de comportamentos6. 

Nesta esteira, para que haja a justa aplicação da lei ao caso 

concreto, mister se faz a aplicação das regras em conjunto com princípios, 

impreterivelmente o princípio da proporcionalidade, a partir do qual se torna possível 

equilibrar os direitos individuais com os anseios da sociedade. 

Partindo para uma análise mais profunda do principio da 

proporcionalidade, objeto do presente capítulo, este desempenhou importante papel 

no direito penal, no sentido de que as penas fossem aplicadas de forma proporcional 

a gravidade dos delitos praticados7.  

Além disso, o referido princípio teve incidência no direito 

administrativo, a fim de limitar a discricionariedade dos poderes públicos, vedando 

principalmente, que a Administração pública haja com excessos, ou se valha de atos 

desvantajosos, inúteis, desarrazoados e desproporcionais8.  

Então, de forma lenta e progressiva, foi transportado ao Direito 

Constitucional, com o intuito de evitar e coibir excessos contrários à essência do 
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texto constitucional, e, caminhando recebeu o status de princípio do Estado do 

Direito9.  

Em sua essência, seja no Direito Penal, Administrativo, ou 

Constitucional, o princípio em questão remete à vedação de excessos, observando a 

adequação entre os meios e fins utilizados. 

Nos dias de hoje, o princípio da proporcionalidade é visto como um 

princípio universal no âmbito de vigência das constituições dos Estados 

democráticos de Direito. No que diz respeito a sua trajetória no Brasil, aindavem 

percorrendo um caminho mais modesto, encontrando-se de forma implícita na 

Constituição Federal de 1988. 

Neste sentido, afirma leciona Paulo Bonavides: 

 
No Brasil a proporcionalidade não pode existir enquanto norma geral de 
direito escrito, mas existe como norma esparsa no texto constitucional. A 
noção mesma se infere de outros princípios que lhe são afins, entre os 
quais avulta, em primeiro lugar, o princípio da igualdade, sobretudo em se 
atentando para a passagem da igualdade-identidade à igualdade-
proporcionalidade, tão característica da derradeira fase do Estado de 
Direito. O direito Constitucional brasileiro acolhe já de maneira copiosa 
expressões nítidas e especiais da proporcionalidade, isto é, regras de 
aplicação particularizada ou específica do princípio, a que se refere a 
Constituição, sem todavia explicitá-lo, como sói ocorrer, por exemplo, com 
alguns direitos sociais ou no campo do Direito Tributário (§ 1º do artigo 149) 
ou ainda no Direito Eleitoral relativamente à representação proporcional 
como regra constitucional de composições de uma das Casas do Poder 

Legislativo (caput do §1º do art. 45)
10.. 

 
A respeito da definição dada ao princípio da proporcionalidade, 

inicialmente, deve ser compreendido que este princípio somente estará completo 

quando estiverem presentes os três elementos, denominados como subprincípios ou 

conceitos parciais, sendo eles, adequação, necessidade e proporcionalidade em 

sentido estrito.  

No que se refere à adequação, exige-se que a medida seja 

necessária para atingir o que se pretende. Deverá ser analisada tão somente a 

adequação da norma, sem ainda, valorar o meio escolhido ou o grau de restrição do 

cidadão. 
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Quanto à necessidade, a medida não deverá exceder os limites 

indispensáveis à conservação do fim que se almeja, então, poderá se dizer 

necessária. Diferente do elemento anterior, para verificar a necessidade, deverá ser 

valorado o meio escolhido, analisando a possibilidade de escolha de outros meios, 

com mesma eficácia e menores limitações, e optado pelo meio menos lesivo. 

Por fim, acerca da proporcionalidade propriamente dita, a partir 

deste subprincípio, passa-se a levar em conta o conjunto de interesses presentes. 

Trata-se do momento em que será verificado se o conteúdo da norma será aquele 

que melhor preserve os interesses dos envolvidos no caso específico, ou seja, é por 

meio deste elemento que se faz possível chegar a uma justa medida ante o caso em 

concreto.Neste sentido, leciona Emerson Garcia: 

 
Não basta que a norma seja adequada e necessária à satisfação de 
determinado direito, sendo imprescindível a comprovação, a partir de um 
exercício de ponderação, de que este oferece maiores vantagens do que a 
carga coativa imposta a um outro direito, o que exige que ambos sejam 
identificados e delimitados e sopesados, permitindo a verificação de 

possível desproporcionalidade da medida adotada
11

.  

 
O princípio da proporcionalidade volta-se para a justiça do caso 

concreto, tornando-se um eficaz instrumento de apoio às decisões judiciais, de modo 

que, pesados os prós e contras do caso em concreto, com o fim de averiguar se na 

relação entre os meios e fins não ocorreram excessos, é possível alcançar uma 

decisão proporcional e justa12. 

O doutrinador Mateus Eduardo Siqueira Nunes Bertoncini entende o 

seguinte acerca do princípio estudado: 

 
O princípio da proporcionalidade – segundo o professor Marçal Justen Filho – 
está relacionado com a “ponderação de valores” e com a ideia de que a 
aplicação da regra jurídica deve ser norteada pelo resultado que se busca 

atingir
13

. 

 
Assim, do exposto, extrai-se em suma que, analisados os elementos 

adequação, necessidade e proporcionalidade, estará sendo aplicado o princípio da 
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proporcionalidade, sendo realizada a ponderação entre valores e interesses, e 

alcançado assim, a medida entendida como justa.  

 

3. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

 

Não é de hoje que a improbidade administrativa revela-se como um 

dos maiores males que envolvem a administração pública, desvendando a má 

administração existente e acarretando na falta de confiança da sociedade no setor 

administrativo.  

Há muito tempo o direito positivo pátrio preocupa-se em inibir a 

prática de atos considerados ímprobos, progredindo a cada nova Carta Magna 

instituída. 

Não obstante, somente a atual Constituição Federal se atreveu a 

tratar do tema em tela de forma ampla, prevendo expressamente em seu artigo 37, 

§4º, sanções para os atos de improbidade administrativa em geral. 

Então, em decorrência da eficácia limitada da norma constitucional 

supracitada, criou-se a Lei 8.429/92, denominada “Lei do Colarinho Branco”, com o 

intuito de regulamentar os atos de improbidade administrativa, dispondo sobre suas 

modalidades, sujeitos, procedimentos processuais, sanções e outras peculiaridades. 

No que diz respeito aos sujeitos da improbidade administrativa, 

enquadra-se como sujeito ativo aquele que possui a condição de agente público, o 

qual é definido como todo agente que desempenha uma função pública, em todos os 

seus níveis e hierarquias, de forma permanente ou transitória, por concurso, eleição 

popular, designação direta, ou ainda, qualquer outro meio legal14.  

Além disto, poderá ser sujeito ativo dos atos de improbidade 

administrativa, os terceiros que não possuem a condição de agente público, mas 

que agiram conjuntamente com estes.  

Neste sentido, leciona Marino Pazzaglini Filho: 

 
Portanto, a participação de terceiro, adredemente convencionada com 
agente público para a prática por este ato de improbidade administrativa, 
auferindo, ou não, vantagem ilícita desse decorrente, ou mesmo sem 
concerto prévio, mas valendo-se indevidamente de ato ímprobo executado, 
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ciente da improbidade administrativa e ilicitude do benefício por ele auferido, 
configura ato de improbidade administrativa impróprio, e o terceiro, que 
assim agir, consequentemente, está sujeito a todas as sanções previstas na 
LIA, menos, é óbvio, à perda da função pública, caso não seja também 
agente público

15
.  

 
Assim, diz-se haver ato de improbidade administrativo próprio, 

quando o ato for praticado pelo agente público, e, ato de improbidade administrativa 

impróprio, ou por equiparação, quando além do agente público, existir um terceiro 

que com ele concorre, ou que se beneficia com a prática do ato16.  

Acerca do sujeito passivo, no mesmo sentido que dispõe o artigo 1º 

da Lei 8.429/92,Emerson Garcia afirma: 

 
A identificação do sujeito passivo deve proceder à própria análise da 
condição do agente, pois somente serão considerados atos de improbidade, 
para os fins da Lei n; 8429/92, aqueles praticados em detrimento: a) da 
administração direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Municípios ou do Distrito Federal; b) da empresa incorporada ao patrimônio 
público, o que, salva melhor juízo, denota que esse ente deixou de ter 
individualidade própria e suas atividades foram absorvidas pelo ente 
incorporador, sendo este, não aquele o verdadeiro sujeito passivo do ato, o 
de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou 
concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita 
anual; c) do patrimônio de entidade para cuja criação ou custeio ao erário 
haja concorrido ou concorra com menos de cinquenta por cento do 
patrimônio ou da receita anual, ou que receba subvenção, benefício ou 
incentivo fiscal ou creditício, de órgão público

17
. 

 
Em suma, o agente passivo da improbidade administrativa será 

qualquer pessoa jurídica de direito público interno ou privado, desde que tenha 

participação de dinheiro público em seu patrimônio ou receita anual18.   

Superado isto, presentes e devidamente enquadrados os sujeitos, 

ativo(s) e passivo(s), nos termos da Lei de Improbidade Administrativa, ainda deverá 

ser analisada conduta do agente, visando à configuração do ato de improbidade 

administrativa mediante a análise do ato praticado e seu elemento subjetivo. 

Para tanto, primeiramente deve-se ter em mente o significado da 
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palavra improbidade, a qual se traduzna atuação desconforme com a letra da lei, 

decorrente da má conduta ou desonestidade do agente público que age no 

desempenho de suas funções19. 

Além da má fé, é possível afirmar que a improbidade administrativa 

também pode decorrer da conduta ineficiente do agente público, eis que são 

considerados ímprobos não somente aqueles agentes que agem com dolo, mas 

também o agente incompetente que causa lesão ao erário.  

Neste sentido, explica Fábio Media Osório: 

 
Mais especificamente, a improbidade decorre da quebra do dever de 
probidade administrativa, que descende, diretamente, do princípio da 
moralidade administrativa, traduzindo dois deveres fundamentais aos 
agentes públicos: honestidade e eficiência funcional mínima. Daí decorre a 
ideia de que improbidade revela violação aos deveres de honestidade lato 
sensu e eficiência profissional em sentido amplo. Ímprobo é o agente 
desonesto, tanto que se fala, de modo pouco técnico em lei anti-corrupção 
(terminologia impregnada de conteúdo do direito penal), indicando-se que a 
falta de honestidade é causa de improbidade; mas também ímprobo o 
agente incompetente, aquele que, por culpa, viola comando legais, causado 
lesões ao erário, demonstrando ineficiência intolerável no desempenho de 

suas funções
20

.  

 
Assim, em suma, é correto afirmar que a probidade administrativa 

está umbilicalmente ligada não só à gestão honesta, mas também à gestão eficaz21. 

A doutrinadora Rita Tourinho, também faz o seguinte apontamento: 

 
Com efeito, ímprobo não é só o agente desonesto, que se serve da 
Administração Pública para angariar ou distribuir vantagens em detrimento 
do interesse público, mas também aquele que atua com menosprezo aos 
deveres do cargo e aos valores, direitos e bens que lhe são confiados. 
Seria, também, aquele que demonstra ineficiência intolerável para o 
exercício de suas funções

22
. 

 
Posto isto, pode-se dizer com segurança que, existem casos em que 

a mera negligência, imprudência ou imperícia do agente público, o transportará para 

o rol de agentes ímprobos, sendo desnecessária a má fé apontada para tanto.  

A Lei de Improbidade Administrativa, em seus artigos 9º, 10 e 11, 
                                                           
19

Idem. Lei de improbidade administrativa comentada: aspectos constitucionais, administrativos, 
civis, criminais, processuais e de responsabilidade fiscal; legislação e jurisprudência atualizadas. 5. 
ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 3.  
20

 OSÓRIO, Fábio Medina. Improbidade Administrativa: observações sobre a Lei 8.429/92. Porto 
Alegre: Síntese Ltda., 1998. p. 144-145. 
21

 OLIVEIRA, A. A. et al. Estudos sobre improbidade administrativa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2010. p. 77. 
22

 TOURINHO, Rita. Discricionariedade Administrativa: ação de improbidade e controle 
principiológico. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2009. p. 147 
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trouxe três modalidades de improbidade administrativa, quais sejam: a) a de atos 

que resultam em enriquecimento ilícito; b) atos que geram prejuízo ao erário; e c) 

atos que violam os princípios administrativos23.  

Contudo, as situações supramencionadas ocorrerão nos casos em 

que somente for gerado prejuízo ao erário, modalidade prevista no artigo 10 da 

referida lei, na qual o dolo é prescindível, sendo suficiente a conduta culposa do 

agente para sua incidência.  

Assim, leciona Marino Pazzaglini Filho: 

 
Apenas nos casos de atos de improbidade administrativa lesivos ao Erário 
(artigo 10) poderá ser suficiente, para sua configuração, a ação ou omissão 
ilícita culposa, ou seja, o descumprimento inescusável de dever de ofício, 
causador de involuntário dano ao Erário, pode não conduzir-se o agente 
público infrator com atenção e a diligência reclamadas pela função pública 
por ele exercida

24
. 

 
Partindo para uma análise mais profunda do artigo 10 da Lei de 

Improbidade Administrativa, por se referir as lesões causadas ao erário que ensejam 

perda patrimonial, em seu âmbito de proteção estão compreendidos todos os bens e 

interesses de natureza moral, econômica, estética, artística, história, ambiental e 

turística pertencentes ao Poder Público, dentro do qual está inserido o erário, 

referente tão somente ao conjunto de bens e interesses de natureza econômico-

financeira25.  

Neste ponto, Emerson Garcia afirma o seguinte: 

 
Como se vê, o sistema instituído pela Lei n. 8.429/92 não visa unicamente a 
proteger a parcela de natureza econômico-financeira do patrimônio público, 
sendo ampla e irrestrita a abordagem deste, o que exige uma proteção 
igualmente ampla e irrestrita, sem exclusões dissonantes do sistema. Afora 
a interpretação, afigura-se igualmente acolhedor o resultado de uma 
exegese teleológica. Nesse sentido, a ratio do art. 10 da Lei n. 8.429/92 é 
clara: A proteger o patrimônio (de natureza econômica ou não) das 
entidades mencionadas no art. 1º, sujeitando o agente cuja conduta se 
subsuma à tipologia legal às sanções do art. 12, II

26
.   

                                                           
23

 BRASIL. Lei n. 8.429 de 02 de junho de 1992. Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes 
públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na 
administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. Diário Oficial da 
União.Rio de Janeiro, RJ, 2 jun. 1992. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8429.htm>. Acesso em: 28 fev. 2016. 

24
 PAZZAGLINI FILHO, Marino. Lei de improbidade administrativa comentada: aspectos 

constitucionais, administrativos, civis, criminais, processuais e de responsabilidade fiscal; legislação e 
jurisprudência atualizadas. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 4.  
25

 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 8. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014. p. 412-413. 
26

 Ibidem, p. 414. 
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Revela-se assim, o prejuízo ao erário, como o extravio, destino ou 

aplicação errada, expropriação caracterizada pelo apoderamento, emprego ou 

aplicação indevida, ou ainda, como desperdício ou esbanjamento do patrimônio 

público, situações que deverão decorrer da culpa ou dolo do agente público27.  

Diferente disto, na modalidade de improbidade administrativa 

referente ao enriquecimento ilícito, é indispensável à destinação patrimonial 

indevida, decorrente de uma ação ou omissão dolosa praticada pelo agente público, 

sozinho ou em conjunto com particulares.  

Vale ressaltar que, não necessariamente o enriquecimento indevido 

acarretará no empobrecimento dos cofres públicos, ou seja, gerará um prejuízo ao 

erário, podendo decorrer de situações em que o agente público recebe dinheiro para 

agir ou se omitir em determinadas situações, por exemplo.  

Nesta modalidade, não comporta a conduta culposa, devendo, 

imprescindivelmente estar presente a conduta dolosa do agente, ou seja, a vontade 

manifesta do mesmo em acarretar o seu enriquecimento indevido ou de outrem, 

utilizando-se para tanto, do cargo que ocupa.  

O doutrinador Emerson Garcia traz quatro elementos 

imprescindíveis para a incidência no artigo 9º da Lei de Improbidade Administrativa, 

referente à prática de improbidade administrativa que importa em enriquecimento 

ilícito: 

 
Na dicção do art. 9º, caput, da Lei n. 8.439/92, importa em enriquecimento 
ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do 
exercício do cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades 
mencionadas no art. 1º. A análise desse preceito legal permite concluir que, 
afora o elemento volitivo do agente, o qual deve necessariamente se 
consubstanciar no dolo, são quatro os elementos formadores do 
enriquecimento ilícito sob a ótica da improbidade administrativa: a) o 
enriquecimento do agente; b) que se trate de agente que ocupe o cargo, 
mandato, função, emprego ou atividade nas atividades elencadas no art. 1º. 
ou mesmo o extraneus que concorra para a prática do ato ou dele se 
beneficie (arts. 3º e 6º); c) ausência de justa causa, devendo se tratar de 
vantagem indevida, sem qualquer correspondência com os subsídios ou 
vencimentos recebidos pelo agente público; d) relação de causalidade entre 
a vantagem indevida e o exercício do cargo, pois a lei não deixa margem a 
dúvidas ao falar em “vantagem patrimonial indevida em razão do exercício 
do cargo [...]”

28
.  

                                                           
27

 TOURINHO, Rita. Discricionariedade Administrativa: ação de improbidade e controle 
principiológico. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2009. p. 211. 
28

 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 8. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014. p. 388. 
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O agente público, ao praticar ato de improbidade administrativa que 

importa enriquecimento ilícito, ou ainda, na maioria dos casos em que causa prejuízo 

ao erário, transgride, sempre, o princípio constitucional da legalidade, e, em geral, 

outros princípios constitucionais explícitos ou implícitos, relativos ao conteúdo de sua 

conduta ímproba. Assim, ao mesmo tempo estará incidindo na modalidade de 

improbidade administrativa referente à violação dos princípios da administração 

pública29.  

Isto porque a modalidade de improbidade administrativa prevista no 

artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa refere-se à violação dolosa dos 

princípios administrativos, ferindo deveres de honestidade, imparcialidade, 

legalidade, lealdade, bem como outros não indicados no rol exemplificativo do 

referido artigo, como boa-fé, igualdade, proporcionalidade30. 

Neste sentido, leciona Marino Pazzaglini Filho: 

 
A norma do art. 11 exige, para sua configuração, que a afronta a princípio 
constitucional da administração pública decorra de comportamento doloso 
do agente público devidamente comprovado, ou seja, que ele aja de forma 
ilícita, consciência da violação de preceito da administração, motivado por 
desonestidade, por falta de probidade

31
. 

 
Contudo, é atribuído a esta norma um caráter residual, ou seja, 

somente será aplicada quando não configurada as demais modalidades, já que 

quando presentes qualquer uma das outras duas modalidades, acaba sendo 

absorvida pelas mesmas32.  

Neste sentido, traz a doutrina: 

 
Conclui-se, pois, que o art. 11 da Lei Federal nº 8.439/92 funciona como 
regra de reserva, para os casos de improbidade administrativa que não 
acarretam lesão ao erário nem importam em enriquecimento ilícito ao 
agente público que pratica; Compreende-se que assim seja, visto que o bem 
jurídico tutela pelo diploma em questão é a probidade administrativa, 
objetivo revelado no art. 21, quando aventada a possibilidade de se 

                                                           
29

 PAZZAGLINI FILHO, Marino. Lei de improbidade administrativa comentada: aspectos 
constitucionais, administrativos, civis, criminais, processuais e de responsabilidade fiscal; legislação e 
jurisprudência atualizadas. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 100.  
30

TOURINHO, Rita. Discricionariedade Administrativa: ação de improbidade e controle 
principiológico. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2009. p. 233. 

31
 PAZZAGLINI FILHO, Marino. Lei de improbidade administrativa comentada: aspectos 

constitucionais, administrativos, civis, criminais, processuais e de responsabilidade fiscal; legislação e 
jurisprudência atualizadas. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 102. 
32

 NEIVA, JOSÉ ANTÔNIO LIBÔA. Improbidade administrativa: legislação comentada artigo por 
artigo, doutrina, legislação e jurisprudência. 4. ed. Niterói: Impetus, 2013.  p. 146 
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caracterizar ato de improbidade administrativa, ainda que se a ocorrência de 
efetivo prejuízo

33
.  

Portanto, presentes os sujeitos, a conduta do agente, o elemento 

subjetivo respectivo, e os requisitos apontados acima, independente do 

enquadramento nos incisos dos artigos respectivos (rol exemplificativo dos artigos, 

9º, 10, 11, da Lei de 8.429/92), terá o agente incidido em ato de improbidade 

administrativa. 

 

3.1 AS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI 8.429/92 

 

A lei n. 8.429/92 prevê a aplicação de diversas sanções ao 

responsável pela prática de um ato de improbidade administrativa: perda de bens ou 

valores acrescidos ilicitamente o patrimônio, ressarcimento integral do dano causado 

ao erário, suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, multa civil e 

proibição de contratar com o poder público ou receber incentivos fiscais ou 

creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

A perda de bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, 

bem como o ressarcimento integral do dano, ocorre quando caracterizado o ato de 

improbidade que importa em enriquecimento ilícito e dano ao erário (artigo 9º e 10 

da lei 8.429/92). Em verdade, representam a recondução à situação anterior a 

prática do ilícito, ou seja, acabam não se apresentando como sanção, uma vez que 

é mantido o patrimônio legítimo do agente, sendo somente devolvido aos cofres 

públicos aquilo que nunca lhe pertenceu. 

Acerca da perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao 

patrimônio do agente, leciona Marino Pazzaglini Filho: 

 
De se ver que nessa perda recai sobre bens ou valores obtidos 
indevidamente que, portanto, não faziam parte do patrimônio do autor da 
improbidade reconhecida na sentença que julga procedente a respectiva 
ação civil.  Na verdade, o agente público condenado não sofre sanção 
patrimonial, mas apenas restitui (indeniza) o que auferiu indevidamente, 
punindo-se, assim, seu enriquecimento ilícito

34
. 

                                                           
33

 PAZZAGLINI FILHO, Marino; JÚNIO, Waldo Fazzio; ROSA, Márcio Fernando Elias. Improbidade 
administrativa: aspectos jurídicos da defesa do patrimônio público. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Atlas, 1997. p. 116  
34

 PAZZAGLINI FILHO, Marino. Lei de improbidade administrativa comentada: aspectos 
constitucionais, administrativos, civis, criminais, processuais e de responsabilidade fiscal; legislação e 
jurisprudência atualizadas. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 147. 
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Diferente do caráter regenerador das penas supracitadas, a perda 

da função pública é de fato uma sanção aplicada a todos aqueles considerados 

como agentes públicos pelo artigo 2º da Lei 8.429/92, sendo a dissolução definitiva, 

passível de aplicação em quaisquer dos atos de improbidade previstos.  

Acerca da suspensão dos direitos políticos, também pode ser 

aplicada quando configurada quaisquer dos atos de improbidade, sendo, contudo, 

por tempo limitado, de acordo com o ato praticado, de modo que, é aplicado de oito 

a dez anos nos casos da prática de ato de improbidade que importa em 

enriquecimento ilícito, de cinco a oito anos nos casos em que importar em prejuízo 

ao erário, e, de três a cinco anos nos atos que ferirem os princípios da administração 

pública35.  

Vale dizer que a suspensão dos direitos políticos acarreta em uma 

restrição total do exercício de cidadania do agente imputado como ímprobo, o qual 

perderá o direito de votar e ser votado. Neste sentido explica Emerson Garcia: 

 
Identificada a prática da improbidade e aplicada a sanção de suspensão de 
direitos políticos, a cidadania do ímprobo será restringida em suas acepções 
ativa e passiva, vale dizer, no direito de votar (cidadania ativa) e de ser 
votado (cidadania passiva), isto sem prejuízo de erigir-se como óbice ao 
exercício dos demais direitos que pressuponham a condição de cidadão. 
Conforme deflui da própria expressão, a privação ao exercício da cidadania 
é temporária, sendo esta sanção mais ampla do que as causas de 
inelegibilidade previstas no texto constitucional e na legislação 
constitucional. Estas limitam-se a restringir o exercício da cidadania em sua 
acepção passiva, naquela a restrição é total

36
. 

 
Além disso, em todos os casos, poderá o agente ser condenado ao 

pagamento de multa civil, por meio da qual é atingido o patrimônio do agente 

ímprobo, o qual sofrerá uma diminuição em razão do caráter pecuniário dessa 

sanção.  

Importante consignar que a multa civil possui caráter punitivo tão 

somente. Assim, explica Marino Pazzaglini: 

 

                                                           
35

 BRASIL. Lei n. 8.429 de 02 de junho de 1992. Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes 
públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na 
administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. Diário Oficial da 
União.Rio de Janeiro, RJ, 2 jun. 1992. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8429.htm>. Acesso em: 23 abr. 2016. 
36

 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 8. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014. p. 388.  
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Trata-se de sanção civil pecuniária, graduada conforme a espécie do ato de 
improbidade administrativa, objeto da persecução civil, e imposta na 
sentença que julga procedente a ação civil respectiva, motivadamente entre 
os limites mínimo e máximo previstos nos incisos do art. 12 da LIA. Ela é 
paga pelo agente público condenado; seu valor é atribuído pela entidade 
pública vítima do ato de improbidade por ele praticado. [...] A multa civil não 
tem natureza indenizatória, mas simplesmente punitiva. E, perante a sua 
índole genuinamente corretiva, no se estende aos sucessores do agente 
condenado por improbidade

37
. 

 
Da mesma forma que a suspensão dos direitos políticos, no caso da 

multa civil, o legislador estabeleceu um limite diverso para cada ato de improbidade 

administrativa, sendo de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial nos casos 

de enriquecimento ilícito, de até duas vezes o valor do dano nos casos de prejuízo 

ao erário, e, de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente 

público nos casos de ofensa aos princípios administrativos. 

Finalmente, acerca da proibição de contratar com o poder público ou 

receber incentivos fiscais ou creditícios, esta implica na proibição de firmar contratos 

com o Poder Público, e o consequente impedimento em participar de licitações e 

firmar contratos individuais.  

Emerson Garcia explica o alcance da expressão “Poder Público” 

para aplicação deste pena: 

  
À expressão Poder Público deve ser dispensada interpretação condizente 
com a teleologia da norma, alcançando a Administração Pública, direta, 
indireta, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, e não somente o sujeito passivo do ato de 
improbidade praticado pelo ímprobo. A aplicação dessa sanção resulta da 
incompatibilidade verificada entre a conduta do ímprobo e o vínculo a ser 
mantido com a administração pública, o que torna desinfluente qualquer 
especificidade em relação a esta, já que a sanção circunda a esfera 
subjetiva do ímprobo, a qual não é delimitada pelo ente que tenha sido 
lesado pelo ato de improbidade, tornando-se extensiva a todos os demais

38
. 

 
Assim, nos termos do artigo 12 da Lei de Improbidade 

Administrativa, as penas mencionadas poderão ser aplicadas de forma isolada ou 

cumulativamente, sempre observada à gravidade do fato, ou seja, presente a 

necessidade de utilizar-se da proporcionalidade para adequar a pena ao caso em 

concreto.  

                                                           
37

 PAZZAGLINI FILHO, Marino. Lei de improbidade administrativa comentada: aspectos 
constitucionais, administrativos, civis, criminais, processuais e de responsabilidade fiscal; legislação e 
jurisprudência atualizadas. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 144. 
38

 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 8. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014. p. 709. 
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4. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NOS ATOS DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM FASE PRÉ-PROCESSUAL 

 

Diante da notícia de eventual prática de ato de improbidade 

administrativa, deve-se iniciar a realização de diligências na busca de indícios 

suficientes a demonstrar a ilicitude ato praticado, o que poderá ser feito através da 

oitiva de testemunhas, expedição de ofícios, realização de perícias, etc. 

O Ministério Público, para tanto, utiliza-se do Inquérito Civil, 

instrumento que lhe foi exclusivamente disposto, prescindível, mas de extrema 

importância, para reunião de documentos suficientes para o convencimento do 

Promotor de Justiça39.  

Em que pese os demais legitimados para propositura da Ação Civil 

Pública não disponham do Inquérito Civil para tanto, deverão se valer de outros 

meios para compreender a ocorrência dos fatos e tomar uma posição diante deles40.  

Finda as investigações, poderá ser concluído pela atipicidade doato 

praticado, com o consequente arquivamento do Inquérito Civil, caso houver,ou pela 

configuração de ato de improbidade administrativa. 

Para identificação do ato de improbidade administrativa, deverá ser 

verificada a violação das normas e princípios, o elemento volitivo do agente, se a 

conduta praticada gerou consequências a terceiros, e a adequação dos sujeitos 

(ativo e passivo), elementos já destacados neste expediente. 

Significa dizer que a improbidade administrativa será encontrada a 

partir da análise da subsunção da conduta do agente ao tipo descrito no texto da 

norma, devendo haver uma adequação do fato à previsão legal de violação aos 

princípios da administração, que acarrete, ou não, em dano ao erário ou 

enriquecimento ilícito41. 

                                                           
39

 BRASIL. Lei 7.347 de 24 de junho de 1985.Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por 
danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico (VETADO) e dá outras providências.Diário Oficial da União. 
Brasília, DF, 24 jul. 1985. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347orig.htm>.  
Acesso em: 25 jun. 2016.  
40

 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 8. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014. p. 782. 
41

 LIMA, Alberto Jorge C. de Barros; LIMA NETO, Manoel Cavalcante. Improbidade administrativa: 
estrutura jurídica dos tipos e controle judicial – uma perspectiva dogmática para proteção dos direitos 
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Parte da doutrina defende a existência da improbidade 

administrativa sob dois aspectos, sendo o primeiro formal e o segundo material. A 

identificação dos elementos mencionados acima caracterizaria a improbidade formal. 

Por outro lado, a improbidade material decorreria da observância da gravidade do 

ato praticado e sua compatibilidade com as disposições da Lei de Improbidade 

administrativa.  

Esta mesma corrente entende que para a perfectibilização do ato de 

improbidade, seria imprescindível a presença destes dois aspectos, de modo que, 

diante de um ato de menor lesividade, não haveria o que se falar em improbidade 

material, restando afastada a tipicidade da conduta por meio do princípio da 

proporcionalidade42.  

Verifica-se certa semelhança entre o entendimento supra e o 

princípio da insignificância utilizado no âmbito do Direito Penal, tido como é um 

instrumento de interpretação restritiva do direito de exclusão da tipicidade. 

Contudo, os Tribunais vêm entendendo pela inaplicabilidade do 

referido princípio aos atos de improbidade administrativa, no sentido que a 

identificação da improbidade formal é suficiente para a caracterização do ato 

ímprobo. Veja-se: 

 
Apelação. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Uso de veículo 
público para fins particulares. Ato ímprobo. Dolo eventual e genérico. 
Atentado contra os princípios da Administração Pública. Pequena 
repercussão financeira da conduta. Irrelevância. Princípio da Insignificância. 
Inaplicabilidade. 1. Pela notável ausência de interesse público a justificar, 
caracteriza ato de improbidade administrativa a utilização de veículo do 
DER para transportar pranchas de madeira de servidor. 2. Dispensável, no 
caso, a intenção específica, sendo certo que a atuação deliberada em 
desrespeito às normas legais, cujo desconhecimento é inescusável, 
evidencia a presença do dolo. 3. Quando se cuidar de ofensa a princípios 
da Administração Pública, é de nenhuma importância ser pequena a 
repercussão financeira da ação combatida. 4. O princípio da 
insignificância é de aplicação exclusiva no âmbito do Direito Penal, 
não sendo possível na seara do Direito Administrativo em que, em 
sentido diverso, incide o princípio da intolerância a ato pratico em 
desconformidade com a lei, em especial se houver ofensa à 
moralidade pública. 5. Recurso não provido.(TJ-RO - APL: 
00005571120138220012 RO 0000557-11.2013.822.0012, Relator: 

                                                                                                                                                                                     
fundamentais. In:Revista Eletrônica do Mestrado em Direito da UFAL. V. 6, N. 1, 2015. 
Constitucionalização dos direitos humanos fundamentais. p. 18 
42

 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 8. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014. p. 445-452. 
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Desembargador Gilberto Barbosa, Data de Publicação: Processo publicado 
no Diário Oficial em 31/03/2016)

43
. 

 
 

Acredita-se tratar de entendimento mais acertado a inaplicabilidade 

do princípio da insignificância nos atos de improbidade, uma vez que não se pode 

perder de vista que o bem jurídico que a Lei 8.429/92 busca salvaguardar é a 

moralidade administrativa, que deve ser objetivamente considerada, comportando 

unicamente duas soluções: o ato o agride ou não o agride; noutras palavras, é probo 

ou ímprobo. 

Neste sentido também, discorreu o então Desembargador Paulo de 

Tarso Vieira Sanseverino, no Agravo de Instrumento nº 70029616547, Terceira 

Câmara Cível do TJRS:  

 
Em sede de improbidade administrativa, a ofensa à moralidade pública não 
admite a aplicação do princípio da insignificância, na medida em que se 
discute a prática de ato atentatório a norma-princípio de Direito 
Administrativo (moralidade administrativa). O bem jurídico protegido pela lei 
de improbidade administrativa é a moralidade administrativa, mediante a 
aplicação de sanções de natureza civil, as quais não possuem a mesma 
carga de coatividade das sanções penais.Por esse motivo, a aplicação do 
princípio da insignificância tem aplicação restrita ao Direito Penal, pois já na 
análise da tipicidade material do delito, caso o julgador anteveja que a 
conduta não causou prejuízo ao bem jurídico tutelado pela norma penal, 
deve então reconhecer a atipicidade da conduta, desde logo, evitando o 
estrépito judicial (“strepitus iudici”) inerente ao processo penal.(...)Na seara 
do Direito Administrativo, não se pode aplicar o princípio da insignificância, 
mas, pelo contrário, incide o princípio da intolerância a qualquer ato contra 
legem, especialmente quando resultantes em ofensa à moralidade pública.A 
investigação dos atos praticados pelo agente público deve ser transparente, 
justificando a exposição da sua conduta em processo público.De toda sorte, 
o Direito contemporâneo, diante da releitura do neoconstitucionalismo, guia-
se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais 
também têm aplicação no âmbito da improbidade administrativa

44
.  

 
Ademais, a responsabilidade do agente público pelos ilícitos que 

venha a praticar é consequência lógica da inobservância do dever jurídico de atuar 

em busca da consecução do interesse público, de modo que, não sendo aplicada a 
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sanção correspondente, ter-se-á o enfraquecimento da própria concepção de dever, 

e certo incentivo, ainda que imperceptível, à evolução para violações mais graves45.  

Assim, devidamente caracterizado o ato de improbidade 

administrativa, aqueles atos menos lesivos não considerados atípicos em 

decorrência da inaplicabilidade do princípio da insignificância, estarão incluídos no 

mesmo cenário que aqueles atos ímprobos de maior reprovabilidade.  

Por isto, primordialmente, deverão ser classificados os atos de 

improbidade de acordo com sua potencialidade lesiva, observando para tanto, o bem 

jurídico tutelado pela Lei de Improbidade, qual seja a moralidade administrativa.  

A partir desta classificação, serão identificados atos considerados de 

menor potencial ofensivo, ou seja, aqueles que, apesar de ímprobos, não merecem 

ser atingidos pelas sanções previstas na Lei 8.429/92, as quais se mostram 

desproporcionais a sua ofensividade.  

Assim, surge a necessidade da utilização substancial do princípio da 

proporcionalidade voltada para a identificação de medidas justas e adequadas a 

serem aplicadas para reprimir o ato ímprobo cometido, observando seu grau de 

lesividade e o fim visado.  

Emerson Garcia traz o seguinte: 

 
Em linhas gerais, o princípio da proporcionalidade será observado com a 
verificação dos seguintes fatores: a) adequação entre os preceitos da Lei 
nº 8.429/92 e o fim da preservação da probidade administrativa, 
salvaguardando o interesse público e punindo o ímprobo; b) necessidade 
dos preceitos da Lei nº 8.429/92, os quais devem ser indispensáveis à 
garantia da probidade administrativa; c) proporcionalidade em sentido 
estrito, o que será constatado a partir da proporção entre o objeto 
perseguido e o ônus imposto ao atingido, vale dizer, entre a preservação da 
probidade administrativa, incluindo as punições impostas ao ímprobo, e a 
restrição aos direitos fundamentais (livre exercício da profissão, liberdade de 
contratar, direito de propriedade etc.)

46
. 

 
De forma mais específica, voltando para o preenchimento dos 

subprincípios do princípio da proporcionalidade, Valeschka e Silva Braga menciona 

como deverá ser identificada eventual proporcionalidade/desproporcionalidade: 

 
O fato é que, na aplicação do princípio da proporcionalidade em face do 
conflito entre dois bens constitucionais, deve-se verificar, mesmo que 
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implicitamente, se a medida impugnada afigura-se adequada (isto é, apta a 
produzir o resultado almejado), necessária (isto é, insubstituível por outro 
meio menos gravoso) e proporcional em sentido estrito (se estabelece uma 
relação ponderada entre o grau de restrição de um princípio e o grau de 
realização do princípio contraposto). [...] Enquanto a necessidade e a 
adequação são verificadas diante das possibilidades fáticas (tatsachilichen 
Moglichkeiten), a proporcionalidade em sentido estrito é verificada com base 
nas possibilidades jurídicas (Rechlichen Moglicheiten), observando-se 
sempre que a efetivação de um princípio não pode gerar o aniquilamento do 
outro. Os elementos devem ser atendidos concomitantemente, pois 
somente através da trifásica, pode ser considerado, eis que, insatisfeito 
qualquer daqueles, a medida ou ato será considerado desproporcional

47
.  

 

É de se reconhecer que configurado ato de improbidade 

administrativa, presentes documentos ou justificação que contenham indícios 

suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da 

impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, será cabível a 

propositura de ação civil pública de improbidade administrativa. 

Não obstante, em observância ao principio da proporcionalidade, no 

que se referemàs possibilidades fáticas apontadas acima, adequação e 

necessidade, a ação civil pública já se mostra desproporcional, tendo em vista a 

incompatibilidade com as sanções previstas na Lei 8.429/92, e a possibilidade de se 

alcançar o fim almejado mediante aplicação de medidas extrajudiciais menos 

lesivas, como o Termo de Ajustamento de Conduta.  

Neste sentido entende Marino Pazzaglini Filho, quando cita Hugo 

Nigro Mazzili: 

 
É necessário antes preferir o caminho que combate a improbidade, sim, 
mas dentro da legalidade. E a maneira correta de assim proceder é 
corajosamente estimular a mitigação da obrigatoriedade, sem quebra da 
legalidade, ara casos específicos, restritivamente previstos em lei, quando 
verdadeiramente não haja interesse social na propositura ou no 
prosseguimento da ação pública. É o caso de pequenas infrações, quando o 
dano pôde ser integralmente reparado pelo agente ou quando a ação 
pública ou a própria sanção objetivada mostrarem totalmente 
desnecessárias e às vezes até injustas ou em desarmonia com suas 
finalidades

48
. 

 
Neste sentido, também traz Fábio Osório Medina: 
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Perfectibiliza-se, em muitos casos, um grau de ilegalidade que, apesar de 
traduzir formalmente a improbidade administrativa, não revela nocividade 
social merecedora de todos os rigores da legislação, sujeitando o infrator, 
tão somente, ao pagamento da multa civil e ressarcimento ao erário

49
. 

 
Assim, diante da possibilidade de utilização de medidas 

extrajudiciais adequadas para o alcance do fim desejado, eventual propositura de 

Ação Civil Pública figuraria como inútil, e desproporcional, chegando a ser 

incompatível com o caminho da economia processual e justiça célere e eficaz 

observada50
. 

Ademais, cumpre mencionar que, sendo observada uma relevante 

reprovabilidade no ato de improbidade, este não estará sujeito às medidas 

extrajudiciais cabíveis àqueles considerados menos lesivos, mas deverá ser objeto 

de ação civil pública de improbidade administrativa, onde, o princípio da 

proporcionalidade estará inserido no momento da aplicação das penas previstas no 

artigo 12 da Lei 8.429/92, quando proferida a sentença pelo Magistrado.  

Finalmente, para melhor compreensão do tema tratado, tendo em 

vista certa relatividade quanto à identificação de quais atos seriam considerados de 

menor potencial ofensivo, se faz necessário apontar critérios para a definição do 

mesmo. Além disso, na sequencia, tratar-se-á acerca do Termo de Ajustamento de 

Conduta como medida cabível e proporcional aos atos de improbidade considerados 

de menor potencial ofensivo. 

 

4.1 ATOS DE IMPROBIDADE DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO 

 

A identificação do menor potencial ofensivo é necessária para a 

correta aplicação do princípio da proporcionalidade no momento da definição das 

medidas para reprimir o ato praticado, uma vez que, identificada a lesividade do 

mesmo, torna-se possível apontar medidas adequadas, proporcionais e necessárias. 

Nos atos de improbidade administrativa, a reprovabilidade da 

conduta do agente deverá ser calculada partir da análise de princípios éticos, 

voltada para o grau de imoralidade presente na conduta do agente. Explica-se.  
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É no âmbito dos princípios éticos e morais abrangidos pela moral 

administrativa que se buscará fundamento para responsabilização do agente público 

por ato de improbidade administrativa51.  

Isso decorre da premissa que todo ato de improbidade administrativa 

advém de uma imoralidade administrativa, uma vez que a imoralidade precede a 

lesão aos demais princípios inerentes à administração pública52.  

No entendimento de Aluízio Bezerra Filho o princípio da moralidade 

administrativa trata-se do seguinte: 

 
[...] Quando se exige probidade ou moralidade administrativa, isso significa 
que não basta a legalidade formal, restrita, administrativa, com observância 
da lei; é preciso também a observância de princípios éticos, de lealdade, de 
boa-fé, de regras que assegurem a boa administrativa e disciplina interna na 
Administração Pública, sob pena de o administrador incorrer em 
improbidade administrativa. Vale dizer, a Administração Pública deve 
observar a lei na prática do ato Administrativo, mas não se descurar de 
observar o princípio da moralidade, precedendo sempre à motivacao do 
ato.

53
 

 
No mesmo sentido, leciona Fábio Osório Medina: 

 
Cabe lembrar, com efeito, que respeitado o setor doutrinário sustenta que a 
probidade administrativa estaria necessariamente ligada a ideia de 
moralidade administrativa, o que torna necessário o exame mais detido do 
dever de probidade constitucionalmente imposto aos agentes públicos. A 
improbidade administrativa tem profunda conexão com o princípio da 
moralidade administrativa, sendo que tal premissa não pode ser objeto de 
dúvidas fundamentadas.[...] A moralidade administrativa, dentro de uma 
concepção mais objetiva, é um princípio constitucional que guarda autonomia 
em relação a legalidade, stricto sensu, com caráter plenamente vinculante, 
que direciona os agente públicos aos deveres, dentre outros, de probidade, 
honestidade, lealdade às instituições, preparo funcional mínimo no trato da 
coisa pública, prestação d contas, eficiência funcional, economicidade. De 
outro lado, a imoralidade administrativa resulta configurada a partir da 
agressão a outros princípios que regem a administração pública, tais como, 
razoabilidade, proporcionalidade, supremacia do interesse público, 
impessoalidade, economicidade (em grau elevado), publicidade (em 
gravidade intensa), conjugando-se todos esses tópicos na formação da 
moralidade constitucional – que é base da ação popular, da ação civil pública 
por ato de improbidade administrativa e causa de nulidade do ato 
administrativa – que se exige do setor público. [...] De outro lado, enquanto 
princípio dotado de conteúdo indeterminado, a moralidade administrativa 
admite, também, graus diversos de valoração e campos diferentes de 
incidência. Poder-se-ia dizer que há comportamentos mais imorais que 
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outros. Há imoralidades mais graves e reprováveis do que outras. Prova 
dessas assertivas é o conteúdo da improbidade administrativa, na medida em 
que nem toda imoralidade configuraria improbidade, ao passo que toda 
improbidade seria espécie do gênero imoralidade

54
. 

 

Assim, a configuração do ato de menor potencial ofensivo deverá ser 

analisada a partir do grau de imoralidade presente nas respectivas violações, uma 

vez que o referido princípio acaba se mostrando como uma espécie de pressuposto 

em relação aos mesmos. Neste sentido, traz Wallace Paiva Martins Júnior: 

 
O enfoque principal é dado ao princípio da moralidade na medida em que 
ele constitui verdadeiro superprincípio informador dos demais (ou um 
princípio dos princípios), não se podendo reduzi-lo a mero integrante do 
princípio da legalidade. Isso proporciona, por exemplo, o combate de ato 
administrativo formalmente válido, porém destituído do necessário elemento 
moral. A moralidade administrativa tem relevo singular e é o mais importante 
desses princípios, porque é pressuposto informativo dos demais (legalidade, 
impessoalidade, publicidade, razoabilidade, proporcionalidade, motivação), 
muito embora devam coexistir no ato administrativo. Exsurge a moralidade 
administrativa como precedente lógico de toda a conduta administrativa, 
vinculada ou discricionária derivando também às atividades legislativas e 
jurisdicionais, consistente no assentamento de que: o Estado define o 
desempenho da função administrativa segundo uma ordem ética acordada 
com os valores sociais prevalentes e voltada à realização de seus fins, 
tendo como elementos a honestidade, a boa-fé, e a lealdade e visando a 
uma boa administração. Assim, no atuar, o agente público deve medir 
atenção ao elemento moral de sua conduta e aos fins colimados, porque a 
moralidade afina-se conceito de interesse público não por vontade da norma 
constitucional, mas por constituir pressuposto intrínseco de validade do ato 
administrativo

55
. 

 
Conforme mencionado, a moralidade administrativa está conectada 

aos princípios protegidos pela Lei de Improbidade Administrativa. Isto porque, 

repugna o favoritismo para os amigos e o mau tratamento para os desconhecidos 

(princípio da impessoalidade), restringe à Administração fazer somente aquilo 

permitido em lei (princípio da legalidade), importa na disponibilização de informações 

inerentes aos agentes públicos (princípio da publicidade), exige que a atividade 

prestada pela Administração acarrete em resultados visíveis e efetivos ao agente 

(princípio da efetividade). 

Além disso, a imoralidade administrativa contaria com um dever de 

boa fé, honestidade e lealdade do agente público, visando sempre à boa 
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administração e a proteção dos interesses públicos, de modo a refletir nos atos 

administrativos praticados56. 

São vários os doutrinadores que entendem no sentido de que o 

menor potencial ofensivo encontra-se definido a partir do prejuízo econômico 

causado aos cofres públicos,tendo em vista que acondenação doagente se 

consubstanciará tão somente no ressarcimento ao erário, o que poderáser reparado 

extrajudicialmente, evitando o movimento da máquina judiciária. 

Contudo, conforme citado entendimento, qualquer ato de 

improbidade que importe em prejuízo ao erário, virá acompanhado de determinado 

grau de imoralidade, decorrente da lesão a algum dos princípios administrativos. 

Neste sentido, não deverá um ato gerador de prejuízo ínfimo ser tido 

como menor potencial ofensivo se o grau de imoralidade presente na conduta do 

agente for elevado. Por outro lado, se o grau de imoralidade for mínimo, e o prejuízo 

causado devastador, tendo em vista a mínima ofensa à imoralidade administrativa e 

a possibilidade do retorno da situação ao seu estado inicial com a restituição integral 

dos valores dispendidos extrajudicialmente, poderá ser caracterizado como ato de 

menor potencial. 

Exemplificando, o agente público que, não socorrendo de qualquer 

informação sobre o tema, mas, acreditando estar agindo corretamente, autoriza 

indevidamente determinada licença aos servidores da Prefeitura Municipal, 

resultando no pagamento indevido no valor total de R$ 500.000,00 (quinhentos mil 

reais).  

Tendo em vista que o agente deixou de tomar as cautelas 

necessárias para a prática do ato, verifica-se a presença da culpa na conduta do 

mesmo. Apesar dos altos valores retirados indevidamente dos cofres públicos, 

conforme já apresentado, o prejuízo causado ao erário não deverá ser analisado 

para fins de identificação dos atos de menor potencial ofensivo. Ademais, verifica-se 

novamente um grau mínimo de reprovabilidade na conduta do agente, observado a 

partir do baixo nível de imoralidade presente em sua conduta, o que acarreta na 

caracterização deste ato como menor potencial ofensivo. 
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De outro norte, demonstrando a irrelevância do valor inerente ao 

prejuízo ao erário, Fábio Osório Medina ainda exemplifica o seguinte:  

 
No plano formal, tais condutas talvez incorram nas finas malhas da Lei 
8.429/92, mas não no plano material, pois essa legislação se destina a 
coibir aqueles comportamentos que, independentemente da lesão ao erário 
e do enriquecimento ilícito, se apresentem altamente lesivos a comunidade 
e aos princípios regentes da administração pública. Vários e múltiplos 
fatores, que são inomináveis dada sua amplitude, contribuem à atividade do 
intérprete na tipificação do ato de improbidade.Um servidor que, no 
exercício das funções, se apropria, dolosamente, de dinheiro público, ainda 
que de pequena importância, já revela, por exemplo, um comportamento 
incompatível com o mínimo ético que se exige de um agente público, 
revelando-se tal ato formal e materialmente típico pelo ângulo da 
improbidade

57
. 

 
Assim, apesar de ínfimo o valor desviado dos cofres públicos, o grau 

de imoralidade e o comportamento incompatível com o mínimo ético exigido do 

agente público, são suficientes para impedir que o referido ato configure-se como 

menor potencial ofensivo, possuindo, muito pelo contrário, tamanha reprovabilidade.  

Vale ressaltar que, a lesão ao erário, sem no mínimo a culpa do 

agente ou imoralidade administrativa, não é suficiente para configurar ato de 

improbidade administrativa, sendo cabível ação civil de reparação para obtenção 

dos valores desviados.  

Outrossim, não deverá ser confundido o grau de imoralidade com a 

mera observação do elemento subjetivo do agente para aferição do grau de 

reprovabilidade em sua conduta. O elemento subjetivo é fundamental para a 

caracterização formal do ato, contudo, se analisado puramente para fins de 

aplicação de medidas repressivas, poderá acabar acarretando injustamente no 

aumento da reprovabilidade de condutas ínfimas.Neste sentido, exemplifica Fábio 

Medina Osório: 

 
Um administrador atua, ou pode atuar, dolosamente quando, de modo 
deliberado, vulnera, porque quer vulnerar, normas legais, para satisfazer 
fins ilícitos, sejam públicos ou privados. O estilo autoritário do administrador 
que atropela o Estado de Direito, eis ai algo que pode marcar o dolo 
administrativo. Essa espécie de dolo dá uma configuração peculiar aos 
ilícitos de favorecimento indevido de interesses, porque acaba afastada da 
rígida ideia do enriquecimento ou das más intenções. Alguém dotado das 
melhores intenções pode atuar dolosamente, na persecução de fins 
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públicos diversos daqueles encampados pela regra de competência. É claro 
que o dolo também se fará presente em tais hipóteses

58
.   

 
Na hipótese lançada pelo autor, verifica-se que apesar da presença 

do dolo na situação apresentada, o grau de imoralidade do agente público não se 

mostrou elevado, tendo em vista as boas intenções do mesmo para prática do 

ato.Assim, é certo dizer que, em que pese o elemento subjetivo doloso na conduta 

do agente, o referido ato deverá ser considerado como menor potencial ofensivo.  

Portanto, diante das situações apresentadas, a partir dos casos 

concretos, parece correto dizer que a reprovabilidade da conduta do agente ímprobo 

encontra-se no grau de moralidade de sua conduta, sendo o elemento subjetivo ou 

valor econômico indiferente para a aferição da mesma.  

 

4.2 O TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AOS ATOS DE IMPROBIDADE 

ADMINSITRATIVA DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO 

 

Verificada a presença de ato de improbidade administrativa de 

menor potencial ofensivo, tendo em vista a impossibilidade da aplicação do princípio 

da insignificância e a incompatibilidade dos mesmos com as sanções previstas na 

Lei de Improbidade Administrativa, deverão ser tomadas medidas justas e 

adequadas a fim de reprimir os mesmos.  

A principal sugestão é a utilização do Termo de Ajustamento de 

Conduta (TAC), utilizado para resolver extrajudicialmente atos de improbidade 

considerados menos lesivos, por meio da fixação de multa civil e ressarcimento ao 

erário, ou ainda, do amoldamento da conduta do agente ímprobo.  

O Termo de Ajustamento de Conduta encontra-se previsto no artigo 

5º, §6º da Lei 7.347/1985, o qual dispõe que “os órgãos públicos legitimados 

poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às 

exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo 

extrajudicial” 59.  
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Em síntese, trata-se de um ato jurídico pelo qual o agente, 

reconhecendo implicitamente que sua conduta ofende interesses difusos ou 

coletivos, se compromete a repará-la na forma estabelecida no acordo, adequando 

seu comportamento às exigências legais60. 

De um lado, tem-se o transgressor que firma o compromisso de 

reparar o dano e/ou cessar a conduta irregular ou reparar o dano, e de outro, o 

legitimado extraordinário (órgão público de controle), que se absterá de iniciar ou 

prosseguir na investigação administrativa61. 

Assim, alcançando o fim almejado com a celebração do referido 

termo em fase processual, desaparecer-se-á o interesse na propositura da ação civil 

pública, especialmente em razão de sua utilidade, ressalvadas as hipóteses em que 

houver sido modificada a situação fática vigente à época da celebração do termo, ou 

se for verificado que a avença não cuidou da reparação integral do dano62.  

Finalmente, vale ressaltar que celebrado o Termo de Ajustamento de 

Conduta, com a assinatura do compromitente e compromissário, este terá eficácia 

de título executivo extrajudicial, de modo que, no caso de descumprimento, mesmo 

que verse apenas sobre ajustamento de conduta, passa a ensejar execução por 

obrigação de fazer ou não fazer; na parte em que comine sanção pecuniária, permite 

execução por quantia líquida em caso de descumprimento da obrigação de fazer; e, 

mesmo que verse apenas acerca de obrigação de fazer, pode ser executado 

independentemente da prévia ação de conhecimento63. 

 

5. CONCLUSÃO 
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O presente expediente buscou demonstrar a aplicação do princípio 

da proporcionalidade nos atos de improbidade administativa. Não obstante a 

aparente facilidade na referida colocação, foram reveladas dificuldades e limitações 

perante casos em concreto.  

No capítulo incial, foi possível entender que o princípio da 

proporcionalidade, para atingir seu fim, qual seja a aplicação de medidas justas, 

deverá se fundar nos seguintes subprincípios: proporcionalidade propriamente dita, 

necessidade e adequação.   

Já do segundo capítulo, acerca da improbidade adminsitrativa, 

verificou-se que esta poderá ser encontrada em três modalidades distintas, quais 

seja, em razão da violação de princípios administrativos (art. 9º), enriquecimento 

ilícito (art. 11), e de prejuízos causados ao erário (art. 10), sendo que nesta última, 

bastará tão somente a culpa do agente para sua incidência.  

Além disto, apresentadas as sanções previstas na Lei de 

Improbidade, foi possível verificar a severidade das mesma, e desde já,certa 

necessidade em aplica-las em consonância ao princípio da proporcionalidade.  

Então, finalmente, no último capítulo abordado, foram colocadas 

situações concretas e apontados meios de solução através da aplicação do princípio 

da proporcionalidade.  

A aplicação do referido princípio mostrou-se imprescindível para 

aplicação justa de medidas aos atos de improbidade praticado, partindo do 

pressuposto que atos com diferentes níveis de lesividade não deverão ser punidos 

da mesma forma.  

Em fase pré-processual, verificou-se existirem três caminhos a 

serem seguidos, sendo: arquivar o inquérito civil instaurado e/ou cessar as 

investigações; propositura de ação civil pública; ou ainda, utilização de medidas 

extrajudiciais, dependendo do ato praticado.  

O inquérito civil deverá ser arquivado, ou as investigações 

encerradas, quando após esgotadas as diligências cabíveis, não for detectada a 

presença de ato de improbidade administrativa, ou ainda, quando verificada a 

presença de mero irregularidade, incapaz de constituir improbidade. Por sua vez, a 

propositura de ação civil pública ocorrerá quando dectetada a presença de ato de 
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improbidade administrativa.  

O terceiro caminho, qual seja, a utilização de medidas extrajudiciais, 

não obsta a propositura de ação civil pública, mas figura-se como um caminho mais 

célere e eficaz que aquela, utilizado para atos de improbidade considerados de 

menor potencial ofensivo.  

Identificados os referidos atos, apesar de ínfimos, não poderão ser 

considerados atípicos, entretanto, tendo em vista que a eventual propositura ação 

civil pública acarretaria em sanções desproporcionais aos mesmos, é sugerida a 

utilização do termo de ajustamento de conduta para solução do caso em concreto.  

O Termo de ajustamento de conduta é celebrado entre o agente 

público ímprobo e aqueles legitimados para tanto, com o fim de reparar o dano 

causado pelo agente público, ou, inibir sua conduta irregular, obtendo-se resultados 

efetivos e satisfatórios, sem a necessidade de mover a máquina judiciária para tanto.  

Contudo, não sendo caracterizado como ato de menor potencial 

ofensivo, necessária se fará a propositura de ação civil pública, onde o princípio da 

proporcionalidade estará presente no momento da prolação da  sentença pelo 

Magistrado, o qual deverá aplicar as penas previstas no artigo 12 da Lei de 

Improbidade Administrativa, aplicando aquelas que sejam efetivas e necessárias 

para reprimir o ato praticado.  

Assim, foram demonstradas as formas de aplicação do princípio da 

proporcionalidade e seu alcance, sendo conluido que, em que pese tal princípio não 

possua condão suficiente para tornar um ato de improbidade administrativa atípico, 

permite que cada ato seja reprimido de forma correspondente a sua lesividade, seja 

em fase pré-processual ou processual. 
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