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Nota do Autor à 5ª Edição
A presente edição chega totalmente atualizada, revista e ampliada com temas
importantes e relevantes na prática forense, com adoção maciça pelos operadores
do Direito em geral.
Nesta edição incorporamos os temas objeto da sistemática dos recursos repetitivos nos Tribunais Superiores.
O destaque especial desta obra é, sem dúvida nenhuma, o mais completo estudo científico sobre o acordo de não persecução cível já apresentado, em que analisamos, minuciosamente, o instrumento, desde a concepção, no projeto, até a sua
redação final, passando pela análise de sua natureza jurídica, pressupostos, condicionantes, objeto material e suas limitações, consequências e aplicação prática. O tema
conta ainda com dois modelos acrescidos no anexo prático, sendo um modelo de
acordo de não persecução cível e outro da decisão de homologação judicial do ajuste.
Podemos apontar ainda como destaque desta edição, em caráter de ampliação: (a) reformulação da análise da audiência de conciliação nos processos de improbidade administrativa; (b) a impossibilidade de responsabilização objetiva dos prefeitos; (c) inadimplemento contratual e improbidade administrativa; (d) legitimidade e
organização interna das instituições; (e) estudo sobre a decisão preliminar; (f) contagem de prazo para a interposição de recurso da decisão de recebimento; (g) justificação da impossibilidade de instruir a inicial com provas; (h) extensão da coisa julgada
criminal na Justiça Cível; (i) improbidade administrativa como condição de inelegibilidade na visão do TSE; (j) correção de julgados pelo STJ, quanto a subsunção do ilícito,
individualização e dosimetria das penas; (k) contornos jurídicos sobre a dispensa de
periculum in mora nos casos de indisponibilidade de bens e valores (STJ, Tema 701);
(l) a impossibilidade do uso da indisponibilidade de bens e valores para assegurar a
pena de multa civil; (m) a inconstitucionalidade do banimento das funções públicas;
e (n) termo inicial da prescrição nos ilícitos cometidos por servidores efetivos.
Com a presente edição, reafirmamos, novamente, ao leitor, continuar apresentando o estudo mais aprofundado sobre o tema improbidade administrativa, focando não só
no plano jurisprudencial, mas, fundamentalmente, no plano dogmático, apresentando
fundamentos sólidos, inclusive para uma revisão de orientação jurisprudencial.
A obra “Improbidade administrativa - Teoria e Prática” chega nesta 5ª edição totalmente sóbria e ainda mais interessante e instigante, propondo sempre que o combate à
corrupção seja fruto de um processo de equilíbrio entre o dever de punir do Estado, os
anseios sociais nessa punição e os direitos fundamentais dos cidadãos, e, ainda, sobretudo, sem ignorar as teorias do Direito que orientam todos esses desideratos.
Calil Simão

8

CALIL SIMÃO

Nota do Autor à 4ª Edição
Nesta 4ª Edição procedemos a uma revisão de todos os temas, sob os pontos
de vista doutrinário e jurisprudencial.
Acrescentamos novos comentários relativos às temáticas objeto de questionamentos jurisprudenciais, em especial sobre aqueles enfrentados pelo Superior Tribunal
de Justiça.
O destaque refere-se ao tema prescrição da ação de reparação ao erário, objeto
de consolidação pelo Supremo Tribunal Federal.
Destacamos ainda a análise dos 2 (dois) elementos materiais da conduta
ímproba: a desonestidade e a deslealdade, pois apenas com a correta compreensão dos
elementos que compõem a conduta ímproba é que podemos combater eficientemente
a corrupção, evitando o uso temerário e abusivo da via de improbidade, fato que
prejudica o combate à corrupção, pois faz surgir informações e números distorcidos
que não representam, efetivamente, a corrupção ou o seu combate.
Tais revisões, atualizações e ampliações consolidam o nosso comprometimento
de apresentar ao leitor o mais abrangente e atualizado pensamento doutrinário sobre
o tema improbidade administrativa, bem como de destacar, para fins práticos, os
principais posicionamentos jurisprudenciais e, ainda, as eventuais críticas às posições que
entendemos inadequadas, tudo visando a contribuir para que o combate à improbidade
administrativa seja o mais adequado e justo em um Estado de Direito Democrático.
Calil Simão
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Nota do Autor à 3ª Edição
O tema improbidade administrativa está cada vez mais em evidência diante da
presença marcante do fenômeno da corrupção na sociedade.
Diante disso, a justiça tem se ocupado cada vez mais do processamento e julgamento das ações de improbidade administrativa, gerando um crescimento expressivo
dos precedentes jurisprudenciais no país.
Nesta terceira edição procuramos aprimorar a redação anterior, efetuar as devidas
correções e ampliar a nossa abordagem de modo a integrar novos temas, bem como
trazer ao leitor a atualização dos já abordados.
Um registro importante refere-se a nossa tese de prescrição da ação de reparação
de dano ao erário, que começa a ganhar força no meio jurídico, com acolhimento de
inúmeros magistrados, Tribunais de Justiça e, mais atualmente, em sentido similar,
do Supremo Tribunal Federal, ao afirmar que há incidência da prescrição em se tratando
de ilícitos civis (STF, RE nº 669.069).
Podemos apontar, além das revisões e atualizações mencionadas, o acréscimo
dos seguintes itens:
a) Atualização com as novas teorias, princípios e regras do Novo Código de
Processo Civil (Lei nº 13.105/15);
b) Ampliação para incluir os novos tipos incriminadores introduzidos pela Lei
nº 13.019/14 e pela LC nº 157/16;
c) Abordagem dos efeitos jurídicos promovidos pela MP nº 703/15.
Por fim, outros importantes acréscimos que apresentamos ao leitor referem-se
aos estudos da tutela provisória da evidência no âmbito dos processos de improbidade
administrativa e da prescrição da pretensão executória.
Calil Simão
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Nota do Autor à 2ª Edição
É com muita alegria que apresento a segunda edição do livro improbidade
administrativa – Teoria e Prática, editado pela J.H. Mizuno.
A grande aceitação desta obra entre os operadores do direito restou definitivamente consolidada com o esgotamento rápido da edição anterior, os pedidos de
nova edição e a constante utilização pelos magistrados, na fundamentação de suas
decisões, de nossa doutrina.
O presente livro continuará sendo uma fonte de pesquisa isenta que visa discutir e
difundir os mais relevantes aspectos do combate a improbidade administrativa no país.
A segunda edição está devidamente revista, atualizada e ampliada com temas
e discussões recentes provenientes de reflexões dogmáticas e empíricas.
Nesta segunda edição, além das revisões e atualizações mencionadas, acrescentamos: um novo item sobre o combate a corrupção no intróito deste livro; um
esclarecimento melhor sobre o conceito de improbidade administrativa; um relato
sobre a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção e outro relato envolvendo
a Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros
em Transações Comerciais Internacionais; esclarecimentos necessários sobre a Lei
nº 12.846/13; um novo item sobre recursos no inquérito civil; novos tópicos sobre o
processo cautelar na LIA; um estudo sobre a execução da pena de multa sob os aspectos
da atualização monetária e juros de mora; e, por fim, acrescentamos no anexo legislativo as convenções mencionadas e no anexo prático um modelo de medida cautelar
preparatória.
Acreditamos que a segunda edição, com as devidas revisões, atualizações e
ampliações, apresenta-se adequada à atender as expectativas de nossos leitores.
Calil Simão
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Introdução à Parte I: Os Atos
A presente obra está estruturada em 3 partes. A primeira tem o escopo de desvendar
os aspectos materiais das infrações definidas como atos de improbidade administrativa.
Foi dado um destaque especial aos elementos constitutivos da improbidade na
seara pública, buscando com isso demonstrar o que realmente deve ser compreendido
por conduta ímproba, bem como distingui-la de outras figuras jurídicas.
Iniciamos o estudo analisando, no Capítulo I, a teoria da corrupção, a fim de
aclarar os seus aspectos sociais, seus agentes, suas formas e os fatores que a favorecem,
para posteriormente adentrarmos a análise da improbidade administrativa propriamente dita.
No Capítulo II estudaremos o conceito de improbidade nas searas pública e
privada, passando para a análise da evolução do combate à improbidade no setor
público. Ainda neste Capítulo analisamos o § 4º do art. 37 da CF quanto ao objeto da
responsabilidade, limites, regime jurídico e requisitos reclamados.
Abordaremos no Capítulo III o vínculo jurídico e a investidura dos agentes
públicos, enquanto, no Capítulo IV, os sujeitos do ato de improbidade administrativa
(autor, coautor e partícipe). Neste Capítulo fazemos uma abordagem especial com
relação à responsabilidade dos agentes políticos, bem como, também, com relação à
responsabilidade dos funcionários de fato e dos particulares.
Os sujeitos passivos do ato de improbidade administrativa serão estudados no
Capítulo V, onde não nos detivemos apenas às pessoas jurídicas de direito público,
mas de igual forma às pessoas jurídicas de direito privado que manejam valores públicos.
O Capítulo VI encerra o estudo das bases fundamentalistas do ato de improbidade
administrativa, ao tratarmos dos princípios constitucionais da administração pública,
com destaque especial à distinção entre imoralidade e improbidade administrativa e
a análise de uma eventual função punitiva dos princípios.
No Capítulo VII abordaremos detalhadamente os atos de improbidade administrativa que importam em enriquecimento ilícito, lesão ao erário ou simplesmente violação
de princípio, inaugurando o estudo dos atos de improbidade administrativa em espécie.
Encerra-se a primeira parte com a análise, no Capítulo VIII, das excludentes de
ilicitude, culpabilidade e punibilidade aplicáveis, fazendo as respectivas adequações,
aos atos de improbidade administrativa.
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Introdução à Parte II: A Ação
Hodiernamente a defesa da probidade vem ganhando contornos próprios. As
Constituições vêm estabelecendo instrumentos de proteção à probidade, e, consequentemente, de repressão à improbidade administrativa.
Inicialmente a probidade era combatida como uma faculdade interna do órgão
público, sempre fundamentada no regime disciplinar. Nossa atual ordem constitucional entendeu que a repressão à improbidade administrativa não deveria limitar-se ao campo
disciplinar. Em outras palavras, os atos de improbidade administrativa não deveriam
corresponder apenas à violação de um dever de serviço; mais que isso, deveriam consistir em violação a um dever geral de conduta do agente público. Alterou-se o viés do
exercício da repressão, antes apenas disciplinar, agora por meio do Poder Judiciário. Isso
porque, como ficou assentado, o ato de improbidade na seara pública interessa a toda
a sociedade e não apenas a determinado órgão ou ente político.
Em vista disso criou-se uma responsabilidade paralela à disciplinar, exercida
sob o prisma da sujeição geral. É o que regula o § 4º do art. 37 da CF. Em contrapartida,
foi também estabelecida a forma com que essa responsabilidade seria buscada: por
meio da ação de improbidade administrativa. Trata-se de um processo diferenciado,
independente do penal, cujo objetivo é implementar as sanções punitivas respectivas.
A segunda parte desta obra tem o escopo de apresentar algumas considerações
sobre a ação de improbidade administrativa.
Iniciamos a segunda parte do estudo fazendo uma distinção dos instrumentos processuais de tutela do direito material: ação popular e ação civil pública, por exemplo,
ressaltando o ponto que as distingue da ação de improbidade administrativa. Buscamos
identificar a sua natureza jurídica, comentar o procedimento especial reservado,
bem como analisar uma suposta aplicação subsidiária da legislação que instrumentaliza a tutela dos direitos coletivos (Capítulo IX).
No Capítulo X estudaremos o procedimento administrativo de constatação do
ato ímprobo. Nesse momento a atenção foi voltada aos instrumentos de investigação
dos ilícitos: processo administrativo, inquérito policial e inquérito civil. O estudo ainda
alberga outros temas correlatos, tais como requisição da atividade investigativa, necessidade ou não do procedimento investigativo para a propositura da ação, o direito de
representação e alguns meios de investigação.
Posteriormente ao estudo da persecução do ilícito, analisaremos a petição
inicial (Capítulo XI). Destaque será dado ao estudo da competência, inclusive nas
hipóteses de agentes políticos e sindicais, bem como na hipótese de atos contra
patrimônio de sociedade de economia mista. Trataremos também, nesse Capítulo,
do interesse de agir, da legitimação ativa e passiva, do litisconsórcio, da causa de
pedir e do pedido.
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No Capítulo XII adentraremos na análise do processo judicial. O processo judicial é
distinto, pois é especial. Segue rito especial, que inclui um juízo prévio de admissibilidade antes do recebimento da ação. Analisaremos, ainda, a introdução dessa fase
preliminar via Medida Provisória.
Também serão estudados o ato de comunicação (notificação), a resposta (manifestação por escrito), a necessidade de capacidade postulatória para o ato, o seu
conteúdo, bem como o dever do magistrado em analisá-lo.
Nesse Capítulo (XII), ainda, será analisada a intervenção de terceiro na LIA
(momento e poderes) e a prova quanto ao ato ímprobo, este último tema está subdividido da seguinte forma: estudo do ônus da prova, fato negativo e inversão do ônus
probatório. Trataremos também de temas como litispendência, conexão e continência
entre ação de improbidade administrativa, ação popular e ação civil pública.
Encerra-se a segunda parte do estudo com o exame das medidas excepcionais
de defesa (Capítulo XIII). Não são elas medidas ordinárias, mas verdadeiras ações
autônomas: reclamação e mandado de segurança.

Introdução à Parte III: As Sanções
Após analisarmos o aspecto material dos atos de improbidade administrativa e
a ação de improbidade administrativa, estudaremos, na terceira parte desta obra, as
sanções reservadas aos sujeitos ímprobos.
A Lei de Improbidade Administrativa prevê as sanções em quatro incisos (I, II,
III e IV de seu art. 12), bem como estabelece algumas diretrizes mal interpretadas pela
doutrina e jurisprudência. A indisponibilidade de bens e valores, por exemplo, vem
ganhando finalidade e status que com ela não se coadunam. Verificamos, na prática, a
decretação da morte civil de inúmeros demandados, privando-os de seus bens como
forma de facilitar a atividade do autor. É preciso considerar ainda, que essas ações
vêm sendo utilizadas com desvirtuamento de finalidade (STF, ADIn. nº 2.797/DF)
Para que a pesquisa fosse ampla e profunda, inicia-se o estudo pelo aspecto
constitucional e etimológico das sanções, para posteriormente analisar, no plano infraconstitucional, as formas de aplicação, graduação e pressupostos essenciais de cada
uma delas, sem esquecer as inovações trazidas pelo legislador ordinário. O recurso
à história e à teleologia foi indispensável para uma correta conclusão do tema proposto.
De igual importância a análise constitucional, haja vista adotarmos uma Constituição
rígida. Da distinção primacial entre poder constituinte e poderes constituídos surge
a necessidade de verificar as disposições constitucionais relativas ao exercício do jus
puniendi do Estado.
O estudo foi dividido em 6 (seis) partes. No Capítulo XIV, analisaremos as sanções
sob o aspecto constitucional. O Capítulo XV trata das pessoas sujeitas às sanções,
dedicando um tratamento especial à análise dos agentes políticos. No Capítulo XVI,
estudaremos os conceitos, pressupostos e limites das sanções de natureza cautelar
e antecipatória, entre elas a indisponibilidade de bens ou valores e o afastamento
temporário da função pública.
As sanções principais, porque previstas como resultado punitivo da conduta
ímproba, serão analisadas no Capítulo XVII, incluindo-se a pretensão declaratória de
invalidade do ato ímprobo.
No Capítulo XVIII trataremos das várias formas de cumprimento da sentença
condenatória de improbidade administrativa, bem como dos requisitos para a sua
efetivação. Por fim, encerra-se a terceira parte desta obra com a análise, no Capítulo
XIX, da eficácia da decisão levando em conta os institutos da prescrição e do litisconsórcio passivo necessário.
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Capítulo I
Teoria da corrupção

1 Do poder
O léxico Aurélio define a palavra “poder” como sendo o verbete que designa uma
faculdade, possibilidade, autorização, ou, ainda, um meio, uma força ou capacidade,
entre outros atributos. Tal vocábulo é derivado do verbo latino “posse”¸ tendo sido
empregado no mundo jurídico como símbolo de capacidade e força1. É corriqueiramente utilizado como verbo e também como substantivo. Como verbo, é empregado
no sentido de autorização ou faculdade. Como substantivo, o vocábulo é empregado
para indicar o dominador ou o detentor de posse.
Entretanto, sua utilização como verbo ou substantivo sempre importa em indicar
uma posição de competência. Poder também sempre indica uma posição de subordinação, já que a ideia de poder conduz à ideia de sucumbência.
Em cada ramo do saber o conceito de poder recebe um significado distinto,
contudo, é um conceito que tem origem na competência. Em vista disso, a sociologia
também o define como sendo a habilidade de impor vontades.
Max Weber nos assinala que “poder significa la probabilidad de imponer la
propia voluntad, dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera
que sea el fundamento de esa probabilidad” 2.
É bem verdade que, de maneira geral, poder representa um fenômeno social
decorrente de uma relação entre pessoas, especialmente favorecido pelo elemento
força. Força nas suas mais variadas formas: força política, força econômica e força
psicológica, por exemplo.
No Direito, especialmente no Direito Público, a expressão poder designa o órgão
ou a instituição investida de soberania. Soberania, portanto, é a manifestação do
“poder” do Estado. É apenas uma modalidade de poder, consistindo este um conceito
amplo, gênero do qual soberania é espécie.
Enfim, para a Teoria do Estado, o termo poder traduz um “veículo instrumental
através do qual se alcança uma ordem social que, representando uma idéia conceitual de
direito, busca finalisticamente o bem comum”3.
1
2
3

Cf. Aristóteles. Política. Trad. Nestor Silveira Chaves. Bauru: Edipro, 1995, p. 97.
Economía y Sociedad. México: Fondo de Cultura Económica, 1969, vol. I, p. 43.
FRIEDE, Reis. Curso de Ciência Política e Teoria Geral do Estado. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006, p. 458.
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2 Da corrupção
O poder, portanto, representa uma necessidade humana. Contudo, como bem
afirmou o cientista político Lord Acton: “o poder tende a corromper – e o poder absoluto corrompe absolutamente”. Isso significa que o Poder é necessário, mas também
perigoso. Esse equilíbrio é uma busca constante de qualquer sociedade moderna.
A autoridade política, nas sociedades humanas, em função apenas e tão
somente de sua existência, tende a danificar as relações entre seres inicialmente
dotados de igualdade.
É importante frisar, também, que é impossível falar em improbidade administrativa sem conhecer exatamente o conceito de corrupção.
Em razão disso, iniciamos nosso estudo dimensionando a teoria da corrupção,
e nesse mister nos valemos das lições de Patrick Dobel (The Corruption of a State)4,
entre outros tantos sociólogos e políticos que, por meio de seus importantes estudos
e ações, nos permitem melhor compreender esse tema.
Tudo começou no fim da pré-história e começo da história, mais especificamente
no período denominado de Mesolítico, quando o homem, ao desenvolver técnicas
de produção, sente a necessidade de se agrupar para atingir um objetivo maior.
Já neste período a necessidade de uma pessoa na gerência da coletividade é percebida. Surge, então, a figura do Administrador. Posteriormente o administrador foi ganhando roupagem distinta, bem como suas atribuições foram crescendo cada vez mais.
Uns seres humanos, como é natural no mundo da evolução das espécies, evoluíram mais rapidamente que outros. Essas pessoas foram se destacando entre seus
pares até culminar no que se chamou de líderes. Ser líder era ter uma grande parcela
de responsabilidade, mas também, de poder. O termo “poder” surge para representar
um estado de superioridade ou força.
Rapidamente o poder foi se revelando como um atributo de dominação, ou
seja, quem detinha o poder era considerado uma autoridade dominante. Com o passar
dos tempos o poder foi ganhando contornos interessantes. Chegou-se até a se sustentar
uma multiplicidade de poderes, pois de um lado tínhamos a Igreja, de outro os Reis,
e, ainda, a Nobreza.
Todos, a bem da verdade, queriam o poder. Mas quem conferia o poder? A
quem pertencia o poder? A busca a essas respostas levaram a grandes debates intelectuais, e, até mesmo, a importantes conflitos físicos.
4

Cf. The American Political Science Review. Los Angeles, Setembro de 1978, p. 958-973. Parte o autor de três
linhas para definir as causas da corrupção: institucional, moral e econômica. A Associação Americana de Ciência
Política (APSA) possui três principais periódicos: The American Political Science Review (revista de ciência política
de investigação no mundo, em circulação há mais de 100 anos); provides political insight on important problems,
through rigorous, broad-based research and integrative thought. Perspectives on Politics (trata dos importantes
problemas políticos);This journal aspires to be provocative, even edgy, while maintaining the highest academic
standards. e has served as the journal of record for the profession since 1968. It publishes scholarly essays, and
news and features on the discipline. PS: Political Science and Politics (publica trabalhos acadêmicos e notícias e
recursos sobre a disciplina).
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É realmente fácil de perceber que poder também pode significar vantagens ou
benefícios. Algumas pessoas entenderam assim e passaram a utilizar o poder para
alcançá-los.
O termo corrupção, desse modo, passou a significar o ato de desvirtuamento
ou de degradamento de uma regra socialmente ativa. Ou seja, o conceito de corrupção
só existe porque existe um conceito antônimo. Eis a situação de fato que representa
o termo honestidade. Um ser honesto é um ser decente, que age ou se omite
conforme a regra geral ensina.
Patrick Dobel afirma que a corrupção dos Estados e a corrupção dos indivíduos
andam lado a lado. Defende o autor que a corrupção do indivíduo e do Estado não
poderiam ser combatidas isoladamente. Realmente, a corrupção do Estado representa
a corrupção dos indivíduos que o compõem. É o que passaremos a analisar a seguir.
Sobre o tema, transcrevemos uma passagem da obra de Rui Barbosa:
A corrupção gravemente perniciosa é a que assume o caráter subagudo, crônico,
impalpável, poupando cuidadosamente a legalidade, mas sentindo-se em toda a parte
por uma espécie de impressão olfativa, e insinuando-se penetrantemente por ação
fisiológica no organismo, onde vai determinar diáteses irremediáveis. Quando sai do
poder um governo dos que cultivam esse gênero de corrupção, a herança de interesses
ilegítimos que ele semeou, tem deitado no solo raízes reprodutivas, que consumirão
os mais estrênuos esforços e as mais heróicas intenções do seu sucessor, em longo,
ingrato e muitas vezes improfícuo trabalho de escalrachar.5

Aponta corretamente o autor citado que a corrupção perigosa é aquela que
se desenvolve em um ambiente aparentemente saudável, pois assume caráter
subagudo e impalpável, com vestes de legalidade quando, na verdade, está fisiologicamente impregnada no organismo, contaminando todas as suas ações.

2.1 Corrupção social
A corrupção, é um fenômeno social. Se o Estado é corrupto é porque a sociedade também o é. O Estado, portanto, representa a sociedade em seus mais variados
aspectos, inclusive nos aspectos negativos. Isso também significa que os elementos
da corrupção variam entre as sociedades; entretanto, existem elementos que são
comuns.
A corrupção social ou estatal é caracterizada pela incapacidade moral dos cidadãos
de assumir compromissos voltados ao bem comum. Vale dizer, os cidadãos mostram-se
incapazes de fazer coisas que não lhes traga uma gratificação pessoal.
A sociedade é formada por pessoas que se reúnem em prol do bem da comunidade. A lealdade é essa convergência dos membros da comunidade ao bem comum.
Aquele que se desvirtua do bem comum, prejudicando a sociedade em proveito
exclusivamente próprio, torna-se desleal com o grupo a que pertence.
5

Queda do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1889, vol. XVI, t. VIII, p. 145.
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A convivência social exige de todos os seus membros a capacidade de sacrificar
alguns de seus desejos pessoais em prol da sociedade como um todo. Por isso
cumprimos as leis, as ordens administrativas do Poder Público, pagamos impostos,
etc. Quando essa capacidade de sacrifício é ausente, temos um colapso no sistema
moral da sociedade, resultante da vulneração do bem comum. Por isso dizemos
que a corrupção importa na decomposição ou degeneração das regras sociais. Nas
palavras de Dobel:
quem é totalmente egoísta é também totalmente corrupto, no sentido de que não possui
lealdade, não possui desinteresse nem compromisso com o bem comum. Contudo,
a lealdade é uma condição prévia, pois sem ela não é possível ter desinteresse nem
compromisso com a comunidade. 6

Esse compromisso dos membros da sociedade com o bem comum é definido
como civismo. Quando se diz que o cidadão está exercendo a sua condição cívica, é
porque ele está exercendo uma conduta em benefício da coletividade que integra. O
civismo, portanto, representa a devoção dos membros da sociedade para com o bem
comum, mesmo que isso importe certo sacrifício pessoal.
Podemos afirmar, dessa forma, que primeiro os membros da sociedade se corrompem, para, a partir daí, corromperem o Estado. A corrupção do Estado nada mais é
do que a corrupção de cada um dos indivíduos dele integrante. Isso quer dizer que
só teremos um Estado corrupto se nele existir uma sociedade igualmente corrupta.
Corrupto, portanto, não é nem poderia ser o Estado. Corruptas são as pessoas. Um
Estado corrupto apenas reflete a degradação dos valores morais dos membros da
sociedade que o integram.

2.2 Corrupção do Estado
Muito embora o termo corrupção não tenha uma relação necessária com a
figura do Estado, como podemos verificar pela sua utilização, no Brasil, para designar
crime: corrupção de menores (CP, art. 218); é usualmente empregada nesse sentido.
O que queremos dizer é que o termo corrupção é utilizado indiscriminadamente,
mas sempre representando a degradação e a destruição.
A corrupção tanto pode estar no Estado quanto na vida particular das pessoas.
No entanto, o termo corrupção vem sendo empregado para designar a atitude desonesta no seio da Administração Pública. Por isso corrupção é comumente definida como
comportamento corrompido de um agente público, no exercício de sua função. Ou
seja, “uso do poder público para proveito, promoção ou prestígio particular, ou em
benefício de um grupo ou classe, de forma que constitua violação da lei ou de padrões
de elevada conduta moral” 7.
6
7

The Corruption of a State. In: The American Political Science Review. Los Angeles, Setembro de 1978, p. 958-973.
CORRUPÇÃO. In: Dicionário de Ciências Sociais. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 1987.
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Não podemos compreender ainda a corrupção apenas como um ato ilegal ou
imoral. A ideia de corrupção envolve um comportamento imoral qualificado, nem
sempre ilegal; ao contrário, sob o aspecto formal, muitas vezes se julga legal. Em
outras palavras, a corrupção abrange valores que representam uma fronteira entre a
legalidade e a ilegalidade.
Historicamente podemos constatar que a corrupção sempre esteve associada
ao conceito de legalidade, tendo em vista que era considerado corrupto o sujeito
que não respeitava as leis. Hodiernamente essa vinculação não é mais aceita. Muitas
vezes o ato ilegal é voltado para atender aos anseios sociais e prestigiar a própria
ordem moral. É só utilizarmos o exemplo do Chefe do Executivo que comete desvio
de finalidade de verba pública para atender uma necessidade urgente, inesperada e
imediata da sociedade, criada por um desastre da natureza, e que, diante da urgência
da medida, não permite ações preparatórias para legitimar o uso do dinheiro público.
Da mesma forma que é impossível compreender a corrupção do Estado apenas
como uma ação estritamente ilegal, também é impossível compreender a corrupção
do Estado apenas como uma ação estritamente imoral. Não podemos esquecer que
a corrupção representa uma ruptura ou um desvirtuamento ético e moral inadmissível
ou insustentável, qualificado por alguns como desonesto ou desleal. Vale ressaltar
que o agente público pode praticar vários atos imorais no exercício de sua função
sem estar praticando um ato de corrupção. O agente público que fica despido na
repartição pública em que trabalha pratica um ato imoral repudiado pela sociedade,
bem como combatido pelas normas éticas disciplinares que tutelam o serviço
interno e pela legislação penal (CP, art. 233); mas não pratica ato de corrupção. Este
exemplo grosseiro foi dado para que fique bem nítida a enorme distância que pode
haver entre o campo da imoralidade e da corrupção.
Não podemos fugir da ideia de que o conceito de corrupção, no âmbito público,
designa a apropriação de recursos públicos ou desvirtuamento de regras regentes do
Estado. Trata-se de um desvio funcional. Assim sendo, afirmar que um indivíduo praticou
corrupção é, em outras palavras, dizer que ele se desviou, com a sua conduta, dos
valores esperados de uma pessoa, no exercício da função pública.
O agente público corrupto é, portanto, aquele que, no trato da coisa pública,
corrompe os valores que deveriam ser mantidos íntegros, desvirtuando-os para,
através de sua posição funcional, amealhar vantagens de ordem pessoal e/ou
econômica.

2.3 Agentes da corrupção
Podemos classificar os agentes que praticam a corrupção de 2 (duas) maneiras:
(i) aqueles que procuram corromper um indivíduo oferecendo bens ou vantagens
indevidas (corrupção ativa); (ii) aqueles que pedem ou recebem uma vantagem
indevida (corrupção passiva).
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Os agentes da corrupção passiva são os membros do governo ou funcionários
públicos, na sua acepção mais ampla, que, investidos de parcela de autoridade,
utilizam-se do poder do Estado para atender às demandas especiais dos agentes
corruptores.
Já os agentes da corrupção ativa são os particulares, assim consideradas as
pessoas físicas ou as pessoas jurídicas, que buscam obter benefícios diretos ou indiretos
com a prática em seu favor de uma ação ou omissão governamental.
Importante salientar que na maioria das vezes o agente privado não é quem inicia
o ato de corrupção, e sim o membro do Governo. Esse fato é constatado na prática
quando muitos agentes públicos, ao assumirem seu posto no Governo, buscam mais que
rapidamente relacionar-se com pessoas que de alguma forma possam enriquecê-los.
Fala-se, desse modo, que o termo corrupção representa um sentido biunívoco,
tendo em vista que para cada corrupto no domínio governamental existe um outro
corrupto no contradomínio privado.
Interessante mencionar ainda que ocorreu uma mudança no viés da corrupção.
Antigamente a corrupção buscava beneficiar terceiros em prejuízo das regras de
mercado. Melhor dizendo, visava beneficiar terceiros em prejuízo de outros terceiros
concorrentes.
Hoje em dia a corrupção rotineira é aquela que busca fins predeterminados
e dirigidos, mediante a seleção de empresas ou grupo de empresas aptas a atingir
o desiderato buscado. Estamos falando de muito mais que uma simples violação de
regras de mercado (favorecimento), que poderia culminar, em última análise, no fim
da concorrência. Estamos nos referindo a um segmento formado por grupos de empresários e detentores de cargos públicos voltados unicamente a gerar prejuízo ao erário
e vantagens indevidas por meio da função pública. A corrupção ora presente transcende,
dessa forma, o campo do chamado crime do colarinho branco8, configurando, na
verdade, uma lesão direta à própria ordem social, no sentido mais amplo possível.

2.4 Algumas formas de corrupção
Os tipos mais comuns de corrupção são conhecidos como suborno (ou propina),
nepotismo, extorsão, tráfico de influência, desvio de finalidade e recebimento de
vantagem ilícita.
O suborno é a oferta de pagamento ou de qualquer outra compensação, que
funcione como condicionante à prática de um ato, em benefício do ofertante ou de
terceiro indicado por este. Materializa-se pelo chamado crime de corrupção ativa,
em que existe uma promessa de pagamento, bem como pelo chamado crime de
8

É assim denominado em virtude de seus agentes utilizarem, na maioria das vezes, trajes como terno, gravata
e camisa com colarinho branco.
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corrupção passiva, fundado na aceitação da vantagem prometida. O termo propina
define a gratificação que se oferece ou se entrega como recompensa a serviço prestado.
Reserva-se o termo para os casos de gratificação ilícita, enquanto gorjeta, para os
casos de gratificação lícita.
O nepotismo é uma figura complicadíssima e mal interpretada, principalmente no
Brasil. Este termo representa o favorecimento de parentes, nas nomeações públicas.
Originalmente a palavra designava a autoridade que os sobrinhos e outros parentes
do papa exerciam na administração eclesiástica.
A extorsão caracteriza-se pelo constrangimento à pessoa, por meio do uso da
função pública em caráter de ameaça, com a intenção da obter para si ou para
outrem vantagem financeira ou econômica.
O tráfico de influência é o uso do prestígio ou da autoridade proveniente da
função pública perante órgãos ou servidores públicos objetivando satisfazer um dado
interesse particular. Todo agente público ostenta autoridade pública necessária para
o desempenho de suas funções. Essa autoridade ou competência que recebe da lei
objetiva a tutela exclusiva do interesse público. No tráfico de influência essa autoridade
ou competência, ao invés de tutelar o interesse público, é usada para alcançar um
interesse privado ou particular.
Já o desvio de finalidade ou desvio de poder é a prática de ato administrativo
de forma simulada, visando a atingir fim diverso daquele que aparenta atingir.
Por fim, o recebimento de vantagem ilícita se dá pelo recebimento de vantagem
que o funcionário não pode perceber, seja em razão do exercício da função ou em
razão dela. Pelo exercício da função o servidor já percebe a sua remuneração. Esse
tipo de vantagem é vedada pela lei e pelas normas morais que conduzem as relações
administrativas (moralidade administrativa).
Para se ter uma ideia da presença da corrupção em nossas vidas, encontramos
manifestação do Marquês de Rockingham (1777-1790), relatando a sua experiência no
reinado inglês de Jorge II, como sendo um governo marcado por desvios éticos. Ressalta
que o poder representava a liberdade em suas mais variadas formas, conferindo a
coroa, por exemplo, um grau enorme de liberdade na escolha de qualquer ministério:
“daí surgia um sistema de corrupção, venalidade e despotismo, de que não há exemplo
nos governos limitados. Durante o pouco tempo em que fui ministro, diligenciei reduzir e
refrear o poder inconstitucional da coroa. Lastimo não o ter conseguido melhor” 9.

2.5 Fatores que favorecem a corrupção
Segundo a doutrina, as causas da corrupção seriam de duas ordens: a) causas
derivadas de características pessoais; e b) causas derivadas de influências estruturais10 .
9 BARBOSA, Rui. Queda do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1889, vol. XVI, t. I, p. 325.
10 Cf. NAS, Tevfik; PRICE, Albert; e WEBER, Charles. A Policy-Oriented Theory of Corruption. In: American Political
Science Review. Los Angeles: UCLA, vol. 80, 1986 (março).
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É comum também afirmar que uns dos principais fatores que impulsionam a
corrupção são os regimes de governo não democráticos, tal como ocorre em uma
ditadura, em razão da concentração de poderes.
A falta de transparência da estrutura governamental é outro fator relevante,
pois esse fato impede que o cidadão tenha acesso a dados públicos e fiscalize o uso
do patrimônio público, situação que favorece o surgimento dos abusos.
A educação de má qualidade também é outro fator que favorece a corrupção,
tendo em vista que a falta de conhecimento por parte da população impede, muitas
vezes, que se detecte a corrupção e a combata.
Hoje em dia, por exemplo, nos deparamos frequentemente com a reeleição de
políticos condenados por corrupção que conseguem, até mesmo, angariar expressivas
votações. A compra de voto é efeito da má formação cultural e política do cidadão,
pois enquanto a educação não for de qualidade sempre teremos espaço para submissão
do indivíduo a interesses obscuros de determinados políticos em troca de uma vantagem
pessoal.
Para Dobel, a corrupção moral é a perda da capacidade de lealdade; isto porque
a corrupção social ou estatal tem a ver com a incapacidade moral dos cidadãos de
assumirem compromissos morais desinteressados, ou seja, em benefício exclusivo
da comunidade.
Falam os teóricos ainda que a fonte da corrupção, de uma forma sistêmica,
reside em certos padrões de desigualdade. Explicando melhor, os atos de corrupção
em sua grande maioria seriam determinados por escolhas morais individuais fruto da
capacidade humana de avareza e maldade. Poderíamos dizer que o cidadão encontra-se
desmotivado ou simplesmente não interessado em praticar alguma coisa que não
lhes traga uma gratificação pessoal.
Para Platão, a gênese da corrupção deriva do insucesso em estabelecer uma
correspondência na sociedade entre as funções especializadas do governo e a distribuição inata, invariável e hierárquica do talento e do conhecimento.
As relações entre desigualdade e corrupção são sentidas nas relações morais
das pessoas num Estado desigual e nos padrões políticos que elas engendram. A desigualdade afasta os cidadãos da participação no governo e na autoridade. O grupo
que ganha um controle exclusivo sobre o governo e na autoridade, ou, pelo menos,
tem prioridade ao seu acesso, passa se preocupar em se manter nessa posição de
poder, limitando cada vez mais o acesso universal a ele.

2.6 Combate à corrupção
O combate à corrupção envolve um conjunto de medidas e ações capazes de
identificar, coibir e punir os agentes corruptores.
A corrupção enfraquece as instituições e compromete os valores que permeiam
a democracia, desvirtuando os padrões éticos em uma sociedade que, por sua vez, subverte a ideia de justiça e promove o empobrecimento moral e econômico dos cidadãos.
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O desvirtuamento moral presente na corrupção compromete ainda os recursos do Estado e contamina o ambiente político, afetando o desenvolvimento sustentável dos povos. Vale lembrar que o desenvolvimento sustentável de um Estado só é
alcançado quando os valores que subsidiam permanecem íntegros.
O fenômeno da corrupção apresenta-se, sob o aspecto organizacional, devidamente estruturado, fato que torna cada vez mais difícil e complexo o seu combate.
Muitos dos agentes corruptores levam os resultados de suas práticas ilícitas para
países distintos daqueles de origem das infrações como forma de assegurar a preservação dos ganhos e dificultar o seu retorno ao patrimônio lesado (recuperação
de ativos).
É interessante reforçar que a corrupção é um fenômeno transnacional (afeta
todas as sociedades e economias), e, em razão disso, reclama a participação, no processo de combate, de sujeitos internacionais. Nunca é demais lembrar ainda que a
prevenção e a erradicação da corrupção é responsabilidade de todos os países e que,
diante da necessária solidariedade entre os povos, devem manter um ambiente de
cooperação entre si. Daí ser de suma importância no combate à corrupção não só a
legislação interna, mas de igual forma os ajustes internacionais.
Nunca é demais lembrar, ainda, que a prevenção e a erradicação da corrupção
são responsabilidade de todos os países e que, diante da necessária solidariedade
entre os povos, devem manter um ambiente de cooperação entre si. Daí ser de suma
importância, no combate à corrupção, não só a legislação interna, mas de igual forma
os ajustes internacionais.
Do ponto de vista interno, a Lei nº 8.429/92 apresentou-se inicialmente como
uma poderosa ferramenta de combate à corrupção. Hodiernamente, diante dos inúmeros estudos existentes, é possível constatar que cerca de 70% (setenta por cento)
das condenações baseadas na aplicação desta legislação não envolvem situações de
corrupção, mas deslizes funcionais simples, fato que compromete a eficiência do seu
combate no Estado brasileiro.
A falta de técnica legislativa na elaboração da Lei de Improbidade Administrativa, bem como a ausência de conhecimento dogmático e empírico sobre a realidade
fática da corrupção levou a construção de dispositivos legais que abalam a segurança
jurídica do país sob o argumento de atender um bem elegido como preponderante.
Tal situação acabou criando o que chamamos de corrupção paralela. Denomina-se
corrupção paralela a corrupção extraída do próprio sistema de combate à corrupção.
Ela é designada de paralela porque nasce da implementação distorcida de regras
legais mal redigidas, interpretadas e aplicadas. Vale dizer, os agentes de combate à
corrupção, ao empregarem as ferramentas previstas no sistema, acabam abusando,
conscientemente, das autoridades que lhes são conferidas com o objetivo de facilitar
o seu mister institucional.
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