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RESUMO 

 
Este artigo tem como objetivo abordar a forma de atuação do Ministério 
Público Estadual nos casos de improbidade administrativa, com 

enfoque nos aspectos práticos desta atuação e conceituação dos 
instrumentos e legislação pertinentes. 

 
PALAVRAS-CHAVE: improbidade administrativa, Ministério Público, 
ação civil pública, inquérito civil. 

 
1 – Introdução 

 
Um dos principais problemas enfrentados pela Administração 

Pública para realizar um bom governo, que atenda às necessidades dos 

administrados, é a improbidade administrativa.  
A probidade administrativa é dever de todos no trato com a 

Administração Pública. A sua não observância acarreta as penalidades 

listadas no parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal, quais 
sejam: a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a 

indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário. 
Não é por acaso que o parágrafo mencionado está inserido no 

artigo 37 da Constituição Federal. Seu caput traça os mais basilares 

princípios da Administração Pública, que são: legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Isso já sinaliza no 

sentido de que, ao ferir esses princípios, têm-se atos de improbidade 
administrativa.  

Muito embora a Constituição Federal de 1988 e leis 

infraconstitucionais já tratassem da matéria, foi com o surgimento da 
Lei de Improbidade Administrativa, Lei Federal nº 8.429/92, que a luta 
contra o administrador improbo ganhou força. Referida lei conceituou o 

que seriam os atos de improbidade administrativa, suas penalidades e a 
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forma de processá-los administrativa e judicialmente, bem como a 

ocorrência da prescrição e outras disposições sobre a matéria. 
Comprovado o ato improbo, tanto a pessoa jurídica interessada 

quanto o Ministério Público são legitimados para propor a ação de 

improbidade administrativa. 
No que tange à ação civil pública por ato de improbidade 

administrativa, ainda que não figure como parte no processo, o 
Ministério Público deve atuar obrigatoriamente como fiscal.  

O inquérito civil, instrumento apto para investigação nos casos de 

improbidade administrativa e que precede o processo judicial, é 
privativo do Ministério Público. Instaurado por portaria de um Promotor 
de Justiça, sem que seja necessário o deferimento judiciário, é o 

instrumento investigatório onde são apurados os pormenores do ato de 
improbidade.  

De outra parte, há mecanismos que podem ser instaurados 
durante a fase do inquérito civil para que a solução dos problemas 
gerados por atos de improbidade administrativa sejam solucionados 

sem que seja necessariamente instaurada ação civil pública. São eles a 
recomendação e o termo de ajustamento de conduta.   

O Ministério Público, na atuação voltada à proteção do patrimônio 
público, enfrenta uma série de dificuldades, desde problemas 
estruturais até influências externas. Ainda assim, essa atuação permite 

um efetivo combate à improbidade administrativa.  
 
2 – Os princípios de Direito Administrativo e a relação com a 

Improbidade Administrativa 
 

Os princípios administrativos são aqueles pelos quais deve se reger 
a Administração Pública. Como axioma de todo ordenamento jurídico, 
são dos princípios que provem todo o regramento de qualquer ramo do 

Direito. Como ensina o doutrinador Miguel Reale,  
 
princípios são enunciações normativas de valor genérico, que condicionam e 
orientam a compreensão do ordenamento jurídico, a aplicação e integração ou 
mesmo para a elaboração de novas normas. São verdades fundantes de um 
sistema de conhecimento, como tais admitidas, por serem evidentes ou por 
terem sido comprovadas, mas também por motivos de ordem prática de caráter 
operacional, isto é, como pressupostos exigidos pelas necessidades da pesquisa 
e da práxis.1 

 

                                                           

1 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27ª edição. São Paulo: Editora 

Saraiva. 2003. pág. 122. 
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A conduta ou ato que deixa de observar um princípio é, portanto, 

pior que a infração de uma norma. Assim, o administrador público deve 
sempre agir visando à concretização dos princípios constitucionais da 
legalidade, moralidade, da publicidade, da impessoalidade e da 

eficiência. 
Resta definir, sucintamente, o que seriam, então, esses princípios 

trazidos no caput do artigo 37, particularmente no que tange à 
improbidade administrativa. 

O princípio da legalidade trazido no referido artigo obriga a 

administração a cumprir os atos editados por ela mesma e, ainda, a 
obedecer a todo ordenamento jurídico. É, antes de tudo, uma garantia 
ao cidadão. No que tange a probidade administrativa, tal princípio é de 

suma importância, pois a legislação relativa a este tema define as 
penalidades cabíveis, e esse poder coercitivo busca afastar a ideia de 

impunidade.  
O princípio da impessoalidade garante que todos os cidadãos serão 

tratados pela Administração Pública igualmente, ou seja, ninguém será 

beneficiado em detrimento dos demais. Tal princípio é de suma 
importância para que não haja abuso de poder do agente público, que, 

aliás, não o detêm, apenas faz uso dele. Quem pratica o ato 
administrativo é o ente que representa o Estado, e não o agente público.  

O princípio da moralidade administrativa é o cerne da temática 

“improbidade administrativa”. O agir do agente público enquanto 
incumbido do poder-dever de atingir os objetivos esperados por uma 

sociedade para o bem comum, deve ser pautado pela honestidade, boa-
fé e ética. Não observado o princípio da moralidade, o ato administrativo 
pode ser invalidado, pois padece de vício insanável: a ilicitude. De difícil 

definição, tal princípio traz, em suma, que ao agir, o agente público 
deve visar apenas o interesse público, não se pautando por interesses 
individuais, próprios ou de terceiros, ou mesmo fins políticos.  

O princípio da publicidade visa garantir que os cidadãos e entes de 
outros poderes, tomem conhecimento e fiscalizem os atos praticados 

pela Administração Pública. Exemplos práticos desse princípio são as 
publicações nos diários oficiais dos órgãos correspondentes, que visam, 
por exemplo, dar ampla divulgação aos procedimentos licitatórios e 

concursos públicos.  
Por fim, o último princípio a ser tratado é o da eficiência, que visa 

garantir que os atos administrativos atendam ao interesse público. Não 
basta que o ato seja realizado, ele deve atender à sua motivação e 
finalidade. Para que isso ocorra, é preciso que seja praticado com 

rapidez e especificidade. Uma certidão negativa de tributos, por 
exemplo, não deve demorar meses para ser emitida, fazendo assim com 
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que o cidadão perca a oportunidade de realizar um negócio, como a 

venda de uma propriedade.  
Há ainda os princípios infraconstitucionais da supremacia do 

interesse público sobre o particular e da indisponibilidade do interesse 

público. O primeiro garante que na busca pelo bem comum possam ser 
mitigados direitos individuais. O segundo preconiza que não pode haver 

renúncia aos direitos da coletividade, ou a valores do erário público, 
para qualquer fim diverso do bem estar social coletivo. São estes 
últimos os princípios basilares do Direito Administrativo e que devem 

reger toda a atuação do administrador público. 
Os princípios administrativos supramencionados, assim como 

tantos outros presentes no ordenamento jurídico, são uma forma de 

lastrear e limitar o poder discricionário da Administração Pública.  
O poder discricionário significa aplicar a lei ao caso concreto 

quando esta não previr todas as situações, ou seja, oferecer margem de 
escolha entre uma ação ou outra. Aplica-se, portanto, o critério de 
conveniência e oportunidade da Administração.  

Deve-se ter em conta, contudo, que este poder deve ser utilizado 
sempre tendo como objetivo o bem comum, ou seja, o critério de 

conveniência e oportunidade em relação ao que é melhor para os 
administrados, não para o administrador, nem para o agente público, 
nem para terceiros.  

  
3 – Análise da Lei de Improbidade Administrativa 
 

A Lei Federal nº 8429/1992 divide os atos de Improbidade 
Administrativa em: que importam enriquecimento ilícito, que causam 

prejuízo ao erário, e que atentam contra os princípios da administração 
pública. Os atos que ensejam a propositura da ação de improbidade são 
elencados nos incisos destes artigos.  

As espécies de atos de improbidade administrativa encontram-se 
divididas na lei, sem que isso resulte em hierarquia entre eles, ou seja: 

tanto a violação de um princípio, quanto a prática de um ato que cause 
prejuízo ao erário ou importe em enriquecimento ilícito do sujeito que o 
praticou, podem culminar nas sanções previstas na legislação.   

Contudo, a prática demonstra que se pune muito mais os atos que 
causam prejuízo ao erário. A principal justificativa para isso é que a 
prescrição para aplicação de sanções aos atos de improbidade é de 5 

(cinco) anos do término do exercício do mandato, conforme se observa 
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no artigo 232. Já a prescrição para a punição do dano ao erário é 

imprescritível.  
Tal imprescritibilidade está prevista na Constituição Federal:  

 
A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer 
agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as 

respectivas ações de ressarcimento.3 

 
Observa-se assim que a prescrição abrangida pela Lei Federal nº 

8429/1992 não se aplica às ações de ressarcimento.  
Portanto, quando há atos que causem danos ao erário, a 

possibilidade de aplicação de sanções é maior em razão da 

imprescritibilidade. Ainda mais porque o prazo de 5 anos a contar do 
encerramento do mandato –aplicação que se estende aos servidores e 
particulares que mantêm relações com a administração – não é 

suficiente.  
Isso ocorre porque, na maioria das vezes, do momento em que se 

tem ciência da prática do ato de improbidade administrativa pelo 
Ministério Público até a propositura da ação civil por ato de 
improbidade administrativa, decorre muito tempo, principalmente pela 

complexidade das investigações.   
Quando a ação de improbidade é julgada procedente, as 

penalidades a serem aplicadas aos sujeitos responsáveis pela prática do 
ato vão desde o ressarcimento integral do dano até a perda da função 
pública, fora outras, elencadas no artigo 12 da Lei de Improbidade4, e, 

                                                           

2 Artigo 23, Lei 8429/1992: “As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas nesta Lei podem 

ser propostas: I – até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão, ou de 

função de confiança”.  
3 Artigo 27, § 5º, Constituição Federal.  
4 Art. 12, Lei 8429/1992: Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na 

legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que 

podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: I - na hipótese do 

art. 9º, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, 

quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento 

de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder 

Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos; II - na hipótese do 

art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, 

se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito 

anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder 

Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos; III - na hipótese do 

art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos 

políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração 

percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos 
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conforme caput do mencionado artigo, independente das sanções 

penais, civis e administrativas previstas em legislação específica.  
 

4 – O papel do Ministério Público  

 
Embora geralmente tenha-se a ideia equivocada do Ministério 

Público como um órgão apenas acusatório, a função essencial dele não 
é essa. A denominação “Promotor de Justiça” já evoca o papel do 
Ministério Público: promover a justiça.  

Conforme estabelecido no artigo 127, caput da Constituição 
Federal,  
 
o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do 
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 
dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

 
Pode-se conceituar o papel do Ministério Público dentro do Estado 

democrático de direito como o órgão responsável pela fiscalização e 

defesa do respeito aos direitos da sociedade em geral, que são os 
direitos individuais indisponíveis e os sociais, e pela própria 

manutenção da justiça e da democracia.  
Sem adentrar nas outras relevantes funções institucionais do 

Ministério Público, concentremo-nos na aqui tratada, que é promover o 

inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio 
público e social.  

A defesa de probidade administrativa pelo Ministério Público é de 

suma importância, posto que concentra, em si, três das incumbências 
que lhes são atribuídas pelo artigo 127 da Constituição Federal: "a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais". 

De acordo com o artigo 17 caput, e parágrafo 2º, da Lei Federal nº 
8429/1992, são sujeitos ativos legitimados para propor a ação civil 
pública por atos de improbidade administrativa o Ministério Público ou 

a pessoa jurídica interessada, assim entendida como aquela que foi 
lesado pelo ato ímprobo.  

Além da previsão na Lei Federal nº 8429/1992, a legitimação do 
Ministério Público decorre dos artigos da Constituição Federal 129, 
inciso III; 127, caput. Ademais, a Lei Federal nº 7347/85 (que disciplina 

a Ação Civil Pública) em seus artigos 1º, inciso IV, 5º e 8º e as próprias 

                                                                                                                                                                          

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

sócio majoritário, pelo prazo de três anos. 
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leis que regem a instituição, prevêem sua legitimação para propositura 

de tal ação (Lei nº 8625/93, artigo 25, inciso IV, 'b' e Lei Complementar 
75/93, artigo 6º, inciso VII). 

No que tange ao inquérito civil, aplica-se a mesma previsão legal 

supramencionada. No caso, a legitimidade para promover o inquérito 
civil é exclusiva do Ministério Público. Tal legitimidade e exclusividade 

são de suma importância, visto que facilitam muito as investigações. 
 
5 – Inquérito civil 

 
O inquérito civil é um instrumento privativo do Ministério Público 

para fins de investigação. A Promotoria de Defesa do Patrimônio Público 

conta com esse instrumento investigatório para colher material 
probatório de atos que atentem contra os direitos tutelados por essas. 

Tal instrumento é exclusivo do Ministério Público. Sua legitimidade 
decorre, primeiramente, da Constituição Federal, que em seu artigo 
129, ao prever as funções institucionais do Ministério Público, elenca 

como uma delas “promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos”.  

Além da Constituição Federal, o inquérito civil encontra previsão 
nas Leis: Lei da Ação Civil Pública (lei nº 7.347/85, artigo 8º, § 1º); Lei 

7.853/89 (artigo 6º); Estatuto da Criança e do Adolescente (lei nº 
8.069/90, artigo 201, inciso V); Código de Defesa do Consumidor (nº 

8.078/90, artigo 90); Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (lei nº 
8.625/93, artigo 25, IV, e 26); Estatuto do Ministério Público da União 
(lei nº75/93 (artigos 6º, 7º e 8º); Lei 9.605/98 (artigo 19, § único); 

Estatuto do Idoso (lei nº 10.741/2003, artigo 74, I)5. 
O Ministério Público Estadual costuma obter indícios de atos de 

improbidade administrativa através de denúncias de cidadãos por meio 
de representações, de relatórios do Tribunal de Contas e de informações 
reportadas pelos órgãos Legislativos e Executivos de determinada 

localidade.  
A partir do momento em que se tornam críveis os indícios de 

prática do ato ímprobo, ainda que não haja provas concretas, e havendo 

justa causa, instaura-se o inquérito civil. Nesse sentido, é de grande 
valia a observação do Promotor de Justiça Eurico Ferraresi: 

 
Não há como negar que, por vezes, são encaminhadas ao membro do Ministério 
Público notícias sem qualquer fundamento, ou mesmo sem que se decline, ainda 

                                                           

5 FERRARESI, Eurico. Inquérito Civil. 1ª edição. Rio de Janeiro: Editora Forense. 2010. pág. 03.  
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que superficialmente, a existência de lesão ou ameaça de lesão a direito 
tutelado pelo parquet. Dadas essas circunstâncias, exige-se a notícia de fato 
determinado para que se possa instaurar inquérito civil. Vale dizer: não se 
investiga sem justa causa. (...) Na hipótese de se postular ao Promotor de 
Justiça a fiscalização de determinada licitação, por exemplo, será indispensável 
a descrição da irregularidade no procedimento. Está claro que o representante 
não precisa descrever minuciosamente a ilegalidade praticada; porém, algo 
irregular deverá estar contido na representação6. 

 
Pela exigibilidade de justa causa, determinadas representações 

encaminhadas ao Ministério Público são indeferidas por não 
apresentarem esse pressuposto para instauração do inquérito civil. Por 

outro lado, um número expressivo de inquéritos civis tem origem em 
representações de cidadãos que denunciam a prática de atos 
atentatórios ao patrimônio público.  

Tal instrumento investigatório é instaurado mediante portaria do 
Promotor de Justiça, da qual cabe recurso do investigado ao Conselho 

Superior do Ministério Público, facultada, ainda, a defesa prévia desse. 
Contudo, por ser procedimento meramente investigatório, não se admite 
ao investigado o direito ao contraditório.  

Durante as investigações, o Ministério Público tem a prerrogativa 
de requisitar documentos que possam servir como prova a qualquer dos 
investigados. A título de exemplo, caso haja indício de fraude em uma 

licitação realizada por determinada Prefeitura, o promotor de justiça 
com atribuição naquela comarca, pode requisitar ao representante do 

Poder Executivo o envio de cópias dos processos administrativos que 
contenham o procedimento licitatório do contrato gerado.  

Ademais, o Ministério Público tem a prerrogativa de requisitar 

informações a outros órgãos e pessoas, ainda que não tenham relação 
direta com os fatos. É o caso, por exemplo, das requisições feitas às 
Juntas Comerciais da ficha cadastral de empresas que estejam sendo 

investigadas em algum procedimento.  
O Promotor de Justiça tem a liberalidade de fixar o prazo para 

atendimento da requisição ministerial, sendo que seu descumprimento 
acarreta em crime de desobediência pelo órgão que não atendeu ao 
ofício.  

De posse das informações relatadas nos autos, é possível ao 
Promotor de Justiça tomar algumas medidas para coibir ou punir os 

atos de improbidade administrativa. Ou, ainda, proceder ao 
arquivamento do inquérito civil. 

                                                           

6 FERRARESI, Eurico. Inquérito Civil. 1ª edição. Rio de Janeiro: Editora Forense. 2010. páginas 6/7. 



 

 

 

9 

FABE em Revista, Bertioga, Vol. 7, 2017. 

 

Caso seja constatado durante as investigações que não há provas 

para propositura da ação de improbidade administrativa, ou em caso de 
prescrição do direito de punir, o inquérito será arquivado.  

Outra medida adotada pelo promotor de justiça ao final das 

investigações pode ser a recomendação da adoção de determinadas 
medidas aos administradores/agentes investigados. É o caso, por 

exemplo, de uma recomendação feita a uma determinada Câmara 
Municipal para fiscalizar o cumprimento de horário de seus membros, 
caso haja indícios de recorrentes faltas sem punição. Caso o 

representado aceite a recomendação do Ministério Público, a 
comprovação de seu cumprimento permite o arquivamento do inquérito. 

Há, ainda, a possibilidade de ser firmado um Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC) entre o investigado e o parquet. A título 
de ilustração, diga-se que em determinada cidade seja comum a 

propositura de ações de improbidade por má condução do procedimento 
licitatório. Nesse caso, pode ser firmado um TAC com o representante 
do Executivo para que seja adotada uma normatização padrão pelo 

Município, de modo a obrigar todos os responsáveis pelos atos do 
procedimento licitatório.   

O TAC também está previsto na Lei Federal nº 7.347/1985, no 
artigo 5º, §6º, e na Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São 
Paulo, em seu artigo 112.  

Sendo espécie de acordo firmado entre as partes, se extraí da 
norma acima que o TAC é título executivo extrajudicial, de modo que 

havendo descumprimento pela parte que firma compromisso com o 
parquet, pode ser executado em juízo sem processo de conhecimento.  

 

6 – Ação de improbidade administrativa 
 

A ação de improbidade administrativa é o mecanismo hábil para 
processar os agentes públicos, servidores ou não, que tenham praticado 
ato improbo, assim como os terceiros beneficiários, conforme preconiza 

a Lei Federal nº 8.429/92. 
Para ingressar com a ação, conforme dispõe o § 6º do artigo 17 da 

lei supramencionada, é necessário que seja instruída com documentos 

ou justificação que demonstrem indícios de ato ímprobo praticado.  
Daí a importância do inquérito civil, cujo procedimento 

investigatório tem o fito de trazer as provas necessárias para 
comprovação do ato de improbidade administrativa.  

A ação de improbidade administrativa é tida pela maioria da 

doutrina, em especial pelos Promotores de Justiça que estudam o tema, 
como uma modalidade de ação civil pública. Por ser entendimento da 

doutrina majoritária e, além disso, do Ministério Público, é que ao longo 
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do presente artigo, a ação para processar atos de improbidade 

administrativa foi denominada ação civil pública por ato de improbidade 
administrativa. Nesse sentido:  
 
A Lei nº 7.347/85 busca disciplinar, antes de tudo, uma nova técnica de 
tutela dos interesses coletivos e difusos, trazendo, só para citar dois exemplos, 
uma nova mentalidade sobre a legitimação para a causa (art. 5º) e a extensão 
da coisa julgada (art. 16), institutos que, remodelados, se prestam ao 
resguardo dos ‘novos direitos’. Não se prende, assim, propriamente, ao 
disciplinamento do procedimento, que é o ordinário, e não se filia, de igual 
forma, ao sistema romano da tipicidade das ações. Entra pelos olhos, desta 
forma, que a incidência, ou não, das regras previstas na Lei da Ação Civil 
Pública, de sua técnica de tutela, independente do nome que se queira dar à 
ação e ao rito que se deseje imprimir vai depender, ou não, de um interesse 
coletivo ou difuso, objeto do referido diploma; Se considerarmos que a Lei nº 
8429/92 compõe, ao lado de outros instrumentos constitucionais e 
infraconstitucionais, o amplo sistema de tutela do patrimônio público, 
interesse difuso, a possibilidade de manejo da ação civil pública na seara da 
improbidade, quer pelo Ministério Público, quer pelos demais co-legitimados, 
torna-se clara. Claríssima, de lege lata, em razão da regra contida no art. 129, 

III, e §1º, da Constituição Federal7..  

 

O entendimento que a ação de improbidade é uma modalidade de 
ação civil pública é compartilhado tanto pelos Promotores de Justiça 

quanto pelos Tribunais. Tal aspecto não merece maiores observações, 
sendo mais relevante discutir a natureza jurídica das sanções, que 
definirá a competência para processar e julgar os feitos. 

Com o êxito da ação civil pública por ato de improbidade 
administrativa, são aplicadas as sanções previstas no artigo 12 a Lei 
Federal nº 8429/928.  

                                                           

7 Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves. Improbidade Administrativa. 4ª edição. Rio de Janeiro: 

Editora Lumen Juris. 2008. Pág. 602. 
8 Artigo 12 da Lei Federal nº 8429/92: “Independentemente das sanções penais, civis e administrativas 

previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes 

cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: I - 

na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento 

integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez 

anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar 

com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, 

ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos; II - na 

hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao 

patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 

cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar 

com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, 

ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos; III - 
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Conforme entendimento de Wallace Paiva, a natureza das sanções 

da Lei Federal nº 8429/1992 é cível: 
  

As sanções não são penais ou administrativas; as matérias reguladas pela Lei 
Federal nº 8429/1992 são a responsabilidade civil por ato de improbidade 
administrativa e o seu processo, nos termos do artigo 37, § 4º, da Constituição 
Federal.9  

 

Para usufruir do privilégio do foro por prerrogativa de função 
alguns réus recorrem das decisões de primeira instância suscitando, 
basicamente, tratar-se de crime de responsabilidade e que a natureza 

da sanção é penal o que implicaria, necessariamente, num 
deslocamento da competência sendo o réu privilegiado pela natureza de 
sua função. Contudo, a discussão já se encontra pacificada nos 

tribunais. Nesse sentido, o Ministro Francisco Falcão do Superior 
Tribunal de Justiça decidiu: 

 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. NATUREZA CÍVEL. AFERIÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO 
DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR 
7/STJ. 
I - Esta Corte tem firmado entendimento de que a ação de improbidade 
administrativa é de natureza cível. 
II - A aferição da existência de dolo ou culpa como elementos subjetivos da 
conduta demanda reexame de provas, inviável em sede de recurso especial, nos 
termos do Enunciado Sumular 7/STJ. 
III - Agravo regimental improvido.10 

 

Conclui-se então que a ação civil pública por ato de improbidade 
administrativa traz sanções cíveis e a competência para julgá-las é do 
juiz de primeira instância.  

O reconhecimento da competência dos juízes de primeira instância 
é essencial para o processamento mais célere do feito, tendo em vista 

que o volumoso acúmulo de processos a serem julgados nos Tribunais 

                                                                                                                                                                          

na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos 

direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração 

percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos 

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

sócio majoritário, pelo prazo de três anos”. Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o 

juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.  
9 JÚNIOR, Wallace Paiva Martins. Probidade Administrativa. 4ª edição. São Paulo: Editora Saraiva. 

2009. Pág. 201.  
10 AgRg no REsp 1166548/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

08/11/2011, DJe 24/11/2011 
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Superiores faz com que a discussão das lides demore muito. Ademais, 

os juízes de primeira instância tem mais conhecimento a cerca da 
realidade local que atuam, e, muitas vezes, das circunstâncias e até dos 
pormenores dos fatos. 

 
 

7 – Análise das dificuldades enfrentadas pelo Ministério Público 
Estadual na atuação na área do Patrimônio Público 

 

O Ministério Público Estadual enfrenta inúmeros problemas 
quando de sua atuação nos casos de improbidade administrativa. 
Quanto ao processamento das ações, os problemas vão desde a demora 

no julgamento das ações civis públicas por ato de improbidade, dada a 
lentidão que aflige o Judiciário como um todo, até as reformas das 

sentenças condenatórias nas instâncias superiores, nem sempre 
motivadas por fundamentos jurídicos11.  

Por outro lado, há dificuldades específicas enfrentadas pelo órgão. 

Uma delas diz respeito à independência funcional12, princípio garantido 
pela Constituição Federal. Um aspecto interessante a ressaltar é a 

maneira como se escolhe o procurador-geral de Justiça e como se dá a 
sua destituição do cargo.  

A Constituição Federal, em seu artigo 128, assim determina:  

 
§ 3º - Os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito Federal e Territórios 
formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, 
para escolha de seu Procurador-Geral, que será nomeado pelo Chefe do Poder 
Executivo, para mandato de dois anos, permitida uma recondução. 
§ 4º - Os Procuradores-Gerais nos Estados e no Distrito Federal e Territórios 
poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder 
Legislativo, na forma da lei complementar respectiva. 

 
Observa-se analisando a Lei Orgânica Nacional do Ministério 

Público (Lei Federal nº 8625/1993), que dispõe sobre normas gerais 
para a organização do Ministério Público dos Estados, especificamente o 

seu artigo 2913, que estabelece as competências do Procurador-Geral de 

                                                           

11 Tal problema também atinge o judiciário como um todo. 
12 Artigo 127, § 1º, da Constituição Federal: “São princípios institucionais do Ministério Público a 

unidade, a indivisibilidade e a independência funcional”. 
13 Artigo 29 da Lei Federal nº 8625/1993: “Além das atribuições previstas nas Constituições Federal e 

Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, compete ao Procurador-Geral de Justiça: I - representar aos 

Tribunais locais por inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais, em face da 

Constituição Estadual; 
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Justiça, resta claro o conflito de interesses. A título de ilustração, o 

inciso VIII do referido artigo, prevê que compete ao Procurador-Geral de 
Justiça:  

 
exercer as atribuições do art. 129, II e III, da Constituição Federal, quando a 
autoridade reclamada for o Governador do Estado, o Presidente da Assembleia 
Legislativa ou os Presidentes de Tribunais, bem como quando contra estes, por 
ato praticado em razão de suas funções, deva ser ajuizada a competente ação.  

 

Os incisos II e III do artigo 129 da Constituição Federal, citados na 
Lei supramencionada, estabelecem como funções institucionais do 

Ministério Público: 
 

II- zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância 
pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas 
necessárias a sua garantia; 
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos 

 
Ora, se é o Governador do Estado quem escolhe o Procurador-

Geral e este pode ser destituído por deliberação da maioria absoluta do 
Poder Legislativo, a investigação e a propositura de ação civil pública 
por ato de improbidade administrativa a ser impetrada contra o 

Governador do Estado e o Presidente da Assembleia Legislativa fica no 
mínimo prejudicada.  

O doutrinador Hugo Nigro Mazzilli faz a seguinte crítica sobre o 
critério de escolha para Procurador-Geral de Justiça e as funções que 
lhe são atribuídas: 

 
Não é demais lembrar que, hoje, a investidura do procurador-geral de justiça é 
ato complexo, do qual participam não só os integrantes da carreira que 
elaboram uma lista tríplice, como o governador do Estado, que dentre estes 

                                                                                                                                                                          

II - representar para fins de intervenção do Estado no Município, com o objetivo de assegurar a 

observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou prover a execução de lei, de ordem ou de 

decisão judicial; III - representar o Ministério Público nas sessões plenárias dos Tribunais; IV - (Vetado); 

V - ajuizar ação penal de competência originária dos Tribunais, nela oficiando; VI - oficiar nos processos 

de competência originária dos Tribunais, nos limites estabelecidos na Lei Orgânica; VII - determinar o 

arquivamento de representação, notícia de crime, peças de informação, conclusão de comissões 

parlamentares de inquérito ou inquérito policial, nas hipóteses de suas atribuições legais; VIII - exercer as 

atribuições do art. 129, II e III, da Constituição Federal, quando a autoridade reclamada for o Governador 

do Estado, o Presidente da Assembléia Legislativa ou os Presidentes de Tribunais, bem como quando 

contra estes, por ato praticado em razão de suas funções, deva ser ajuizada a competente ação; IX - 

delegar a membro do Ministério Público suas funções de órgão de execução.  
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nomeia um para investidura de dois anos, permitida uma recondução. Essa 
nomeação não precisa recair no mais votado — é ato discricionário do 
governador, que se vale, como normalmente ocorre, de critérios pessoais ou 
políticos, até político-partidários, para fazer sua escolha. Não tem cabimento que 
o procurador-geral de Justiça concentre em mãos tantos poderes na área 
atuação funcional, para raramente serem exercitados, pois hoje é ele, dentre 
todos os membros do Ministério Público, justamente aquele que detém menos 
independência no exercício de suas funções, mercê de sua investidura baseada 
em critérios políticos externos à instituição. Por que dar a ele o poder de suprimir 
o promotor natural, escolhido por prévios critérios legais, agora que a opinião 
pública está com razão atenta para a atuação institucional na apuração de 
tantos atos de improbidade administrativa?! A resposta é simples. Não é para 
que o procurador-geral efetivamente oficie em todos os feitos que as leis lhe 
cometem: isto até não lhe seria materialmente possível. É apenas para que o 
procurador-geral possa, burlando o princípio do promotor natural, designar e 
afastar quem quiser para obter atuação conforme seus critérios de oportunidade 
e conveniência, que podem coincidir com os dos governantes, que o escolheram. 
14 

 
Quanto às principais dificuldades enfrentadas na prática pelos 

membros e servidores do Ministério Público Estadual, a falta de 
estrutura adequada e a dificuldade em conseguir a documentação dos 

órgãos dos quais requisitam são as que mais prejudicam os 
andamentos das investigações e, por conseguinte, da tomada de ações 
efetivas no combate a improbidade administrativa.  

 
CONCLUSÂO 

 
O presente artigo teve como objetivo trazer os conceitos dos 

institutos que cercam a atuação do Ministério Público Estadual nos 

casos de improbidade administrativa. Ademais, procurou-se dar uma 
ideia geral a cerca dos mecanismos utilizados pelo órgão e buscou-se, 
em todo o trabalho, delinear os aspectos práticos de como se dá a 

atuação dos promotores de justiça que atuam na área de defesa do 
patrimônio público. 

A Lei Federal nº 8.429/92 trouxe significativos avanços no campo 
de atuação contra a improbidade. Regulou-se, enfim, o dispositivo 
constitucional que coíbe a improbidade administrativa e trouxe o 

procedimento para a seara cível, o que facilita o processamento e a 
punição. 

                                                           

14 Questões Atuais do Ministério Público: Artigo publicado em Revista dos Tribunais, São Paulo/SP, v. 

698, p. 31-37, dez. 1993; RJ n. 199 – Mai 94, p. 40. 
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O inquérito civil e a ação civil pública por ato de improbidade 

mostram-se instrumentos eficazes para proteção do patrimônio público, 
na medida em que além de permitir o ressarcimento ao erário, afastam 
com as sanções, a certeza da impunidade. 

Ainda, demonstrou-se a possibilidade de firmar termo de 
ajustamento de conduta entre o parquet e o Ministério Público ou 

expedir recomendação, instrumentos essenciais para evitar condutas da 
Administração que ensejem em atos de improbidade, e maneira eficiente 
de evitar a propositura de ações civis públicas quando uma medida 

extrajudicial se revele como alternativa razoável, de modo a evitar lides 
desnecessárias.    

O Ministério Público Estadual, visando coibir a improbidade 
administrativa, tem dispositivos legais e instrumentos que possibilitam 
sua atuação. Nessa sua missão, enfrenta dificuldades estruturais e 

externas.  
Ainda que a Constituição Federal do país consagre os princípios 

pelos quais devam guiar-se os órgãos públicos; que haja mecanismos de 

repressão aos atos de improbidade; que exista um órgão de combate à 
corrupção e pessoas efetivamente entregues a este mister (além até do 

que exigiria o exercício de suas funções), infelizmente, no Brasil, a 
imoralidade está instalada atualmente nos arcabouços dos três poderes: 
Executivo, Legislativo e Judiciário.  

Um ato de improbidade administrativa nada mais é que um ato 
desonesto, e a honestidade nos dias atuais não é o valor mais buscado 

pela maioria da sociedade.  
Para cada movimento contra um ato de improbidade 

administrativa, há um grupo de pessoas interessadas em movimento 

contrário que se exaurem em desculpas protelatórias, que omitem 
provas e documentos oficiais; que optam por abdicar de seu papel 
fiscalizador permitindo que a improbidade ganhe força.  

Poder-se-ia dizer que a sociedade aceita porque não encontra 
amparo no Judiciário, ou porque independentemente de quem ocupe a 

cadeira do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, sabe-se que o 
problema está no sistema – o que não deixa de ser verdade, posto que 
independente do governante, bicheiros, construtores de empresas 

sempre vencedoras de licitações, entre outros, continuam sendo 
detentoras de poder.  

Todavia, o pior, é o aval da sociedade porque acha que a 
imoralidade é algo normal. Grande parte da sociedade contribui com a 
imoralidade subornando funcionários públicos, ocupando cargos em 

comissão arrumados por padrinhos e sem sequer se dar ao trabalho de 
exercer a função; forjando matérias jornalísticas para apoiar 
determinado partido ou mesmo vendendo votos. Isso sem sequer citar 
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os omissos, a maioria, que se limita a criticar o Judiciário, o Executivo e 

o Legislativo e em nada contribuem para tentar reverter esse quadro.  
Então, torna-se um ciclo vicioso.  

Enquanto isso, uns poucos tentam reverter este panorama, lutar 

pela prevalência dos princípios constitucionais (e morais) e fazer valer a 
duramente conquistada Constituição Federal de 1988. Os Promotores 

de Justiça do Ministério Público Estadual, órgão essencial à função 
jurisdicional do Estado, fazem parte dessa parcela diminuta que 
procura defender o patrimônio público. Ainda que haja todo um sistema 

que torne difícil a luta contra a improbidade administrativa, há, por 
outro lado, uma instrumentalização do órgão e novas perspectivas e 
ideias para melhorar tal atribuição. 

Ademais, ainda que entre as denúncias hajam pretensões políticas 
veladas, há cidadãos que comparecem ao órgão para de fato lutar pelos 

seus direitos, e cobram, com razão, a fiscalização do Ministério Público 
a atos de improbidade e um posicionamento do Judiciário. Tais 
requerimentos são o último recurso quando a via administrativa 

encontra-se esgotada e os pleitos restam estagnados, com total descaso 
pelo interesse social que é – ou ano menos deveria ser – a finalidade do 

Estado. 
Quanto aos pleitos desses cidadãos e a atuação dos promotores do 

Ministério Público, cabe ressaltar um difícil conceito de ser assimilado e 

aceito por grande parte da sociedade: não se trata de idealismo, mas de 
direito pelo qual todos deveriam lutar. O combate à improbidade 
administrativa e pela defesa do patrimônio público nada mais é que a 

luta por Justiça.  
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