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ELEMENTO VOLITIVO DA CULPA NA IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA  

 
Daiana Oliveira da Silva  

 

RESUMO: Esta pesquisa tem como objeto de estudo o tema da improbidade 
administrativa realizada de forma culposa. Seu o objetivo geral é o de analisar a 
questão de forma ampla, abordando alguns aspectos, sob o enfoque doutrinário e 
jurisprudencial. Tem por objetivos específicos estudar o histórico da improbidade 
administrativa no Brasil, apontando-se os principais eventos no Brasil que vieram a 
disciplinar a matéria; analisar as legislações atuais referentes ao tema no Brasil; 
discorrer sobre os principais aspectos da improbidade administrativa, tanto objetivos 
como subjetivos; proceder a uma análise dos princípios que regem a probidade; 
analisar e discorrer sobre os atos de improbidade; discorrer sobre as sanções 
cabíveis. O fato é que ocorrem inúmeras controvérsias doutrinárias quanto à 
constitucionalidade da improbidade administrativa culposa prevista no art. 10 da Lei 
n 8.429/92. Alguns autores entendem que não existe a possibilidade de dissociar o 
ato de improbidade administrativa da conduta dolosa, ou seja, da vontade do agente 
em cometer o ato. Em uma visão distinta, outros autores interpretam fazendo uma 
adequação da constituição à modalidade culposa de improbidade administrativa, 
mas com a necessidade da culpa grave para se configurar o ato por tipo culposo. Ao 
fim da pesquisa se conclui que não se revela possível o cometimento de atos de 
improbidade administrativa sem a presença do dolo, por simples culpa ou falta de 
intenção. 

 

Palavras chave: Direito Administrativo. Improbidade administrativa. Improbidade 

mediante culpa.  

 

Sumário: Introdução; 1. A Gestão Pública e seus princípios; 1.1. Gestão Pública; 

1.2. Princípios da Administração Pública; 2. Improbidade Administrativa; 2.1. 
Generalidades; 2.2. Improbidade administrativa e evolução no Brasil; 3. A culpa na 
improbidade administrativa; 3.1. A Lei n 8.429/92; 3.2 O elemento volitivo da culpa; 
Considerações finais; Referências. 

 

INTRODUÇÃO  

 

 Em todo o histórico da humanidade, em todos os tempos e de todas as 

formas existe uma tendência de o indivíduo priorizar as suas necessidades 

pessoais, colocando sempre em primeiro lugar o interesse particular, trazendo 

consigo algumas características negativas. O pior comportamento humano e o mais 

perigoso de todos é quando envolve o poder, e nos dias atuais o poder está ligado 

diretamente com a política. 
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Não existe a possibilidade de ter uma vida social saudável se o interesse 

humano não for a coletividade. Vive-se em constate disputa para ter controle do 

outro, e não existe limite para conquistar o controle e ter total posse ao poder.  E por 

ter essa capacidade de viver fora dos limites morais e éticos, o indivíduo se torna 

capaz de se corromper e de corromper a outros.  

Não tem como possibilidade indicar um sujeito como improbo e desonesto 

sem que seja clara a intenção de assim ser, ou seja, para cometer um ato improbo 

existe com a pessoa a intenção racional daquela ação, e com base nesse raciocínio 

questiona-se: Seria possível existir a possibilidade de uma atitude desonesta ser 

culposa, por negligência, imprudência ou imperícia? É real e notória a intenção de 

cometer esse tipo ação? Seria possível tipificar a conduta lesiva culposa na 

improbidade administrativa, tendo em vista a nula vontade do agente de cometer o 

ato?  

Tendo em vista a natureza do presente trabalho, recorrer-se-á a metodologia 

de pesquisa bibliográfica, para a promoção de um estudo fundamentado em artigos 

científicos, obras completas e demais produções científico-acadêmicas que se 

mostrem úteis e pertinentes à pesquisa em tela com relação ao tema do elemento 

volitivo da culpa na improbidade administrativa no ordenamento brasileiro. 

Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar a questão da culpa na 

improbidade administrativa, abordando alguns aspectos, sob o enfoque doutrinário e 

jurisprudencial. Tem por objetivos específicos estudar o histórico da improbidade 

administrativa no Brasil, apontando-se os principais eventos no Brasil que vieram a 

disciplinar a matéria; analisar as legislações atuais referentes ao tema no Brasil; 

discorrer sobre os principais aspectos da improbidade administrativa, tanto objetivos 

como subjetivos; proceder a uma análise dos princípios que regem a probidade; 

analisar e discorrer sobre os atos de improbidade; discorrer sobre as sanções 

cabíveis.  

Todo agente público deve atuar de maneira correta e transparente, sob pena 

de incorrer em improbidade administrativa. A escolha do tema justifica-se pela 

grande importância não apenas em âmbito acadêmico-científico como ainda do 

jurídico, econômico, administrativo e prático. 

O objetivo é analisar essa problemática interpretativa da subjetividade do 

agente. O trabalho é a análise da culpabilidade do agente público face ao artigo 10 

da lei de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/92), buscando verificar a conduta. 
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A intenção do agente ao cometer o ato citado, levando em consideração a falta do 

interesse do dolo, será analisada a culpa pela qual se deu a ofensa ao erário, para 

obter a compreensão mais detalhada do elemento culpa, levando algumas 

considerações doutrinárias e jurisprudenciais.  

O presente trabalho iniciará abordando a probidade administrativa, passando-

se, posteriormente, a análise da improbidade administrativa, do dano e prejuízo ao 

erário, e, por fim, se analisará sobre a possibilidade de o agente público cometer ato 

de improbidade por culpa, e não por dolo, estudando se é admitida no Brasil a 

improbidade administrativa na categoria culposa. 

 

1 A GESTÃO PÚBLICA E SEUS PRINCÍPIOS 

 

Tem-se que a Constituição Federal de 1988 veio definir novos parâmetros e 

paradigmas e garantir direitos para as mais diversas áreas e segmentos, e com a 

Administração Pública não foi diferente. Suas novas diretrizes referentes ao tema 

serviram como arcabouço do atual modelo de gestão pública adotada no País.  

 

1.1 Gestão Pública 

Em primeiro momento é preciso entender que atentar contra os princípios da 

administração pública se constitui ato de improbidade administrativa. Tendo em vista 

o artigo 37 da Constituição Federal, a gestão pública direta ou indireta em qualquer 

dos poderes; União, Estado, Distrito Federam ou Municípios. Devem se prender de 

maneira direta aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 

e eficácia.  

A administração pública deve ser gerida com eficiência e qualidade, e 

visando nortear essa administração existem os princípios e leis que devem ser 

aplicados ao gestor público e através dos quais os atos se revestem de legalidade. 

Entre os princípios constitucionais aplicados à administração pública há o princípio 

da eficiência administrativa. A Carta Magna, através de seu artigo 37, 

posteriormente alterado pela Emenda Constitucional 19/1998, enumera os princípios 

básicos relativos à Administração Pública, sendo que tais princípios são aplicáveis 

não só aos três Poderes como à Administração Pública Direta e Indireta. 
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Segundo Motta (2008), do ponto de vista meramente descritivo, administrar é 

planejar, organizar, coordenar, comandar e controlar. Ainda segundo o autor: “Essa 

definição, que data dos primórdios da teoria organizacional, continua absolutamente 

correta, mesmo considerando-se todos os avanços que esse campo do 

conhecimento experimentou durante o século XX”. 

O Poder Público conta com uma forma de administração própria e que difere 

da administração privada, tendo peculiaridades e regulamentações próprias, 

inclusive constitucionalmente como já visto. Administração pública pode ser definida 

como a administração, nos moldes acima descritos, com sua aplicação às 

organizações públicas.  

 

1.2 Princípios da Administração Pública 

Os princípios inerentes à gestão pública são aqueles que visam constituir os 

fundamentos de validade da gestão administrativa pública. Tais princípios estão 

elencados no artigo 37 da Carta Magna de 1988. Ressalte-se que além dos 

princípios contidos diretamente no art. 37, existem outros princípios que também se 

aplicam ao direito público. 

A Magna Carta de 1988, em seu art. 37, caput, contemplou 
expressamente alguns princípios que devem ser observados pela 
Administração Pública, que são os princípios da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência; outros 
são previstos na própria CRFB em outros artigos, havendo, ainda, 
princípios essenciais ao Estado Democrático de Direito e por esta 
razão foram incorporados à sistemática do Direito Administrativo 
pelos publicistas. Ademais, algumas leis infraconstitucionais também 
dispõem sobre alguns princípios relativos à Administração Pública 
(SOUZA, 2013). 

 

Além dos princípios contidos no texto constitucional, a Administração Pública 

ainda adotou outros, tais como o da proporcionalidade, razoabilidade, segurança 

jurídica, entre outros (cf. artigo 2º da Lei n. 9.784/1999). Tais princípios vêm 

demonstrar que a administração pública não detém poder absoluto, devendo sua 

gestão estar dentro dos ditames principiológicos constitucionais.  

José Afonso da Silva explica que o princípio da legalidade “significa a 

submissão e o respeito à lei, ou a atuação dentro da esfera estabelecida pelo 
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legislador” (SILVA, 2010, p. 422). O princípio da legalidade determina que 

Administração Pública é obrigada a fazer o que é expressamente legal. Desta forma, 

o gestor público, diversamente do particular, apenas pode atuar quando a lei 

determina, devendo agir dentro dos estritos termos do comando legal (SOUZA, 

2013).  

O princípio da finalidade determina que o direito público deve atender ao 

interesse público, da sociedade e não ao interesse individual, que pode sofrer 

detrimento em prol do interesse público. Se assim não for, ocorre o desvio de 

finalidade que é uma forma de abuso de poder que gera nulidade do ato 

(MAGALHÃES, 2017). 

O princípio da impessoalidade define que a Administração Pública deve se 

pautar sempre de forma impessoal, neutra e imparcial. Essa impessoalidade deve 

ser verificada tanto no trato da gestão pública com seus administrados como em 

relação à própria administração em si.  

Pelo princípio da moralidade, mesmo que o poder público atue de acordo com 

a lei, se não houver obediência a moralidade, ou seja, se o ato administrativo 

ofender a moral e os bons costumes, as regras de boa administração, os princípios 

de justiça e de equidade, bem como a ideia comum de honestidade, ocorrerá ofensa 

ao princípio da moralidade administrativa (SOUZA, 2013).  

Pode-se pensar na dificuldade que haveria em desfazer um ato 
produzido conforme a lei, sob o fundamento do vício da imoralidade. 
No entanto, a lei pode ser cumprida no moralmente ou imoralmente. 
Quando sua execução é feita, por exemplo, com o intuito de 
prejudicar alguém deliberadamente, ou com intuito de favorecer 
alguém, por certo que se está produzindo um ato formalmente legal, 
mas materialmente comprometido com a moralidade administrativa 
(MIRANDA, 2007). 

 

Sempre que se verificar que a administração pública acabou por ofender ao 

princípio da moralidade administrativa haverá a improbidade, que pode ser definida 

como a conduta administrativa desviada ou incorreta, sendo que caberão nestes 

casos aplicação de medidas, tais como a suspensão dos direitos políticos, a perda 

da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento dos prejuízos 

porventura causados, tudo sem prejuízo de responder também penalmente. 

A Constituição Federal de 1988 dispôs a respeito do dever de observar ao 

princípio da publicidade, que é o princípio segundo o qual os atos praticados pela 

Administração devem ser públicos, através de sua divulgação, para conhecimento 
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público, salvo nas situações em que a lei estabeleça o dever de sigilo e que se 

constituem em exceções (SOUZA, 2013). 

Até o ano de 1998, o rol de princípios que formam a administração pública 

não contava com o princípio da eficiência, que foi implantado através da Emenda 

Constitucional 19/1998, buscando dar maior dinamismo e efetividade às suas 

atividades sem, no entanto, descurar da qualidade da atividade prestacional. Foi a 

chamada reforma administrativa (MEDEIROS; MARCO, 2015, p. 360). 

Além dos princípios elencados no artigo 37 da Carta Magna, existem outros 

determinados pela doutrina e jurisprudência que também devem ser respeitados 

pela gestão pública. Entre tais princípios encontra-se o da supremacia do interesse 

público sobre o privado, que a maioria da doutrina e jurisprudências brasileiras 

atuais reconhecem tal princípio com fundamental a Administração Pública. 

O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, segundo 

Gabardo (2017, p. 103), não diz respeito a direitos, mas a interesses, a partir de uma 

alocação do social em situação de preferência normativa e axiológica em face ao 

individual. A jurista Raquel Melo Urbano de Carvalho (2009, p. 68) refutando de 

forma percuciente as interpretações contrárias à existência do princípio, afirma que 

apenas na medida em que os interesses da sociedade venham a prevalecer sobre 

os interesses privados torna-se possível evitar a desagregação que ocorreria se 

cada indivíduo buscasse concretizar seus interesses particulares, sendo que a 

prevalência do interesse público atua como um pré-requisito da própria 

sobrevivência social. 

 

 

2 IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

 

A improbidade administrativa é uma realidade dentro do mundo da 

administração do setor público, e as novas práticas adotadas pelo corpo público vêm 

modernizar e adequar o setor público às novas tendências e necessidades do 

momento atual, em que o foco nas pessoas, sociedade e coletividade encontram-se 

bastante valorizados. Tal entendimento traz como consequência um maior combate 

a atos de improbidade dentro da Administração Pública, bem como maiores 

sanções, motivos pelo quais se revela necessário o estudo do tema. 
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Já a probidade é a observância da moralidade e da honradez, é dever de 

caráter em sua forma mais limpa, enquanto que a improbidade é intimamente ligada 

ao conceito de desonestidade. 

 

2.1 Generalidades 

O Brasil conta com uma longa prática da utilização de órgãos e empresas do 

Governo para ações de corrupção, sendo que as empresas privadas também se 

encontram amplamente inseridas em atos corruptivos, e parcerias espúrias são 

firmadas entre empresas privadas e públicas, para atos de corrupção, como 

lavagem de dinheiro e contratações superfaturadas. Por tais motivos, a improbidade 

administrativa é na atualidade duramente combatida. 

Por improbidade administrativa entende-se a conduta do agente público 

desviada ou incorreta, sendo tal conduta passível de medidas tais como a 

suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos 

bens e o ressarcimento dos prejuízos porventura causados, além das sanções 

penais, tal como preceitua o artigo 12 da Lei n. 8.429/1992. 

 

A atividade administrativa deve ter como diretrizes básicas para 
nortear a atuação dos agentes públicos, entre outros princípios o da 
moralidade, pelo seu alto teor de abstração, por isso é recomendado 
até mesmo no plano internacional, a criação de comandos 
específicos como códigos ou normas de conduta, que orientem as 
vedações e os deveres a serem cumpridos pelo agente público, 
como forma preventiva do controle da probidade administrativa 
(OLIVEIRA, 2015, p. 3). 

 

Segundo Morolli (2007, p. 9) o termo improbidade originou-se do latim 

improbitate, que significa desonestidade. Já a probidade administrativa trata-se de 

uma forma de moralidade administrativa que recebeu tratamento especial da 

Constituição, que pune o ímprobo com a suspensão de direitos políticos. Por atos de 

improbidade se entende aqueles que, possuindo natureza civil e devidamente 

tipificados em lei federal, ferem de forma direta ou indireta os princípios 

constitucionais e legais da Administração Pública, independentemente do advento 

de consequências como enriquecimento ilícito ou de causarem prejuízo material ao 

erário. 
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Para Luz (2016), o termo improbidade vem do latim improbitate, associado à 

conduta do gestor administrativo quando este violar a moralidade perante à 

administração, configurando-se ainda quando o administrador, no exercício de sua 

função, obtenha enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou viole os princípios 

constitucionais. Desta forma, improbidade administrativa significa a má qualidade do 

administrador em sua administração. 

 

2.2 Improbidade administrativa e evolução no Brasil 

 

A Administração Pública brasileira passou por diversos modelos em diferentes 

épocas até o modelo que se encontra em vigência atualmente. Porém nenhum dos 

poderes constituintes ou originários e tampouco os derivados foi além do conceito 

básico natural, filosófico e político quando se trata da moral relacionando com a 

probidade. Nenhuma Constituição já vigente no Brasil foi além do conceito eminente 

ordinário.  

Com o crescimento de grandes organizações estatais houve ainda a 

necessidade de uma melhor organização com relação à Administração Pública, com 

menos rigidez e burocracia e mais efetividade. Concomitante a isso, começou-se a 

ser cobrado do Estado uma Administração Pública menos intervencionista, mais 

efetiva, acessível e com mais controle sobre a máquina estatal.  

Isso porque com o crescimento do setor público houve um descontrole por 

parte deste com relação ao crescimento vertiginoso alcançado, passando o Estado a 

não conseguir mais gerir e administrar de forma eficaz todo o seu conglomerado. 

Com isso surgiram crises políticas e econômicas, que apontavam na direção de uma 

urgente reforma na maneira de gerir e administrar a máquina pública. Neste período 

a cobrança da sociedade passou a ser mais efetiva exigindo um melhor 

planejamento administrativo bem como uma maior participação dos setores privados 

no setor público. 

Desde o século XIX, propõe-se assemelhar a Administração Pública 
à empresa privada. Anunciada muitas vezes durante décadas – 
poucas vezes efetivada – essa ideia espalhou-se com uma nova e 
promissora modalidade de gestão pública nas últimas décadas do 
século XX. O New Public Management (NPM) apresentou-se com o 
objetivo primordial de fazer a Administração Pública operar como 
uma empresa privada e, assim, adquirir eficiência, reduzir custos e 
obter maior eficácia na prestação de serviços (MOTTA, 2013, p. 85). 
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A Constituição de 1988 traz como princípios basilares do Estado 

Democrático de Direito a moralidade e a probidade administrativa, prevendo ainda 

punição severa aos agentes públicos que atuem de maneira desonesta e desleal no 

exercício das funções e possam causar prejuízos à Administração Pública, podendo 

tal agente ter a suspensão dos seus direitos políticos, perda da função pública, 

indisponibilidade dos seus bens e ser condenado ao ressarcimento do erário 

(FERREIRA, 2019, p. 2) 

Referente à improbidade administrativa, esta foi mencionada pela primeira 

vez na Constituição federal de 1988, em seus artigos 15, inciso V, que diz que é 

vedada a cassação de direitos políticos, que ocorrerá apenas nas hipóteses de 

improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º,.e artigo 37, § 4º, tendo 

origem no Direito Constitucional: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão 
dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade 
dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação 
previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível (BRASIL, 
1988). 

 

Na atualidade ainda está em aplicação da lei da improbidade administrativa, 

que foi editada em uma época de turbulência no Brasil, e que ainda causa celeumas 

jurídicas e doutrinárias, como a referente ao elemento subjetivo da culpa no ato do 

agente público improbo, conforme se verá na seção a seguir. 

 

 

3. DA CULPA NA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

 

A atual Constituição Federal de 1988 traz definições dos princípios norteados 

da Administração Pública e as consequências dos agentes que não os observarem.  

A constituição declara que a improbidade administrativa agora tem consequências 

mais graves, como a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a 
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indisponibilidade dos bens e no ressarcimento dos prejuízos ao erário, tudo na forma 

da lei, artigo 4º e 5º da Carta Magna, que dispõe somente do “ato da improbidade 

administrativa” não diz nada relacionado à modalidade culposa dentro desse tema. 

A constituição dispõe somente do “ato da improbidade administrativa” não diz 

nada relacionado à modalidade culposa. Qualquer ação ou omissão, seja ela dolosa 

ou culposa, que cause danos ao erário se caracteriza improbidade administrativa?  

Precisamos entender o que é lesão ou prejuízo ao erário. Aqui, o agente 

público prejudica a Administração Pública com as ações ou omissões. A este 

respeito, explicaremos mais tarde. Cuidadosamente analisando o caput dos artigos 

9, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), podemos 

observar que somente o artigo 10 admite a tipificação por uma conduta culposa. 

 

3.1 A Lei n. 8.429/1992 

Para Fortini e Sherman (2018, p. 102), a Lei n. 8.429∕92 foi editada em uma 

época de turbulência política no Brasil, sendo que a instabilidade política e social 

enfrentadas naquela época podem ser comparadas ao da criação da Lei 

Anticorrupção, esta fortemente marcada pelos protestos populares de junho de 

2013, que, embora tenham coberto uma variedade de temas e demandas, foram 

associados às reivindicações de transparência e moralidade na Administração 

Pública. 

 

A Lei n. 8.429∕92 visa resguardar a probidade na Administração 
Pública, penalizando, para isso, agentes públicos e terceiros que de 
alguma forma, e nos termos da lei, estão envolvidos com a conduta 
discutível. O foco está, portanto, no agente público, que pode atuar 
isoladamente ou não. A presença do terceiro nesse regime é 
contingente. Assim, a natureza da responsabilidade da pessoa física, 
que é, por lei, subjetiva, impõe-se ao terceiro que concorre para as 
condutas rechaçadas, seja ele também pessoa física ou uma pessoa 
jurídica (FORTINI; SHERMAM, 2018, p. 108). 

 

Por agente ativo entende-se aquele que exerce os atos de improbidade 

administrativa, concorrendo em tal prática ou extirpando vantagens indevidas de tais 

atos, estando o ponto central da improbidade concentrado na prática do ato ou no 

benefício auferido com tal prática. Os sujeitos ativos e passivos são conceituados 
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pelos artigos iniciais da lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/92), que 

dispõe: 

 

Art. 1º Os atos de improbidade praticados por qualquer agente 
público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou 
fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa 
incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação 
ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 
cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos 
na forma desta Lei. 

Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta Lei os 
atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que 
receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de 
órgão público bem como daquelas para cuja criação ou custeio o 
erário haja concorrido ou concorra com menos de cinqüenta por 
cento do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, 
a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição 
dos cofres públicos. 

Art. 2º Reputa-se agente público, para os efeitos desta Lei, todo 
aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, 
por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra 
forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função 
nas entidades mencionadas no artigo anterior. 

Art. 3º As disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, 
àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra 
para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob 
qualquer forma direta ou indireta (BRASIL, 1992). 

 

Como bem coloca Luz (2016), o primeiro artigo da lei traz a abrangência de 

todo indivíduo que se relaciona com a Administração Pública, podendo ser sujeito 

passivo do ato de improbidade administrativa os agentes e servidores públicos das 

entidades públicas direta, autarquias e fundações. O segundo artigo da aludida lei, 

por seu turno, trata do sujeito ativo do ato de improbidade administrativa, que é todo 

aquele agente público que exerce função na administração. Já o artigo terceiro se 

aplica a um particular que venha a praticar ato de improbidade ou se beneficiar dele 

de forma direta ou indireta, eis que mesmo não sendo um agente público, pode ele 

ser co-autor ou partícipe do ato de improbidade cometido. 

Para Oliveira (2015, p. 7) trata-se o contido na lei de improbidade 

administrativa de um rol de agente bastante amplo, entendendo-se dela que comete 

ato de improbidade administrativa, aquele que pratica, induza ou concorra com a 

prática do ato, seja agente público, servidor ou não, assim como particulares que 
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tenham vínculo com a administração e que de alguma maneira se beneficie com a 

prática do ato de improbidade, sendo que em tais casos o autor esclarece que não 

tem como terceiro praticar um ato de improbidade isoladamente, podendo no 

máximo ser coautor. O sujeito passivo da improbidade é o titular do bem jurídico 

ameaçado ou violado. 

 

De acordo com a leitura deste artigo, pode-se perceber que a 
identificação do sujeito passivo foi feita diante de uma análise 
extensiva, já que a lei considerou como atos de improbidade aqueles 
praticados em detrimento: a) da administração direta e indireta de 
qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios; b) de empresa incorporada ao patrimônio público ou de 
entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou 
concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da 
receita anual; c) do patrimônio de entidade que receba subvenção, 
benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público, bem 
como daquelas cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou 
concorra com menos de cinqüenta por cento do patrimônio ou da 
receita anual (MOROLLI, 2012, p. 16). 

  

Tem-se, portanto, que o sujeito passivo do ato de improbidade administrativa 

pode estar situado em um rol bastante amplo, eis que a legislação adotou como 

sujeito passivo não apenas entidades que integram a Administração Pública, como 

também aquelas que recebem investimentos ou auxílios do ente público. 

Para Morolli (2007.2, p. 41), existem quatro grandes focos que tratam a 

improbidade administrativa, o primeiro que é o sujeito passivo da improbidade, o 

segundo é o sujeito ativo, o terceiro foco é a conduta e o quarto grande foco da 

improbidade são as sanções. O art. 12 da Lei n. 8.429/92 prevê as sanções 

passíveis de aplicação ao agente ímprobo, sendo que identificado o bem jurídico 

tutelado e prevista a norma jurídica que tem por fim preservá-lo, deve ser 

estabelecida a sanção que o infrator virá a sofrer, conforme prevê e aludido texto 

legal. 

Importante, aqui, é a análise do art. 10 da Lei da Improbidade Administrativa, 

que trata do elemento subjetivo da culpa na prática de atos de improbidade.  

 

3.2 Do elemento volitivo da culpa 
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Na interpretação e aplicação dos dispositivos trazidos pela LIA, persiste a 

controvérsia com relação à necessidade de demonstração de dolo ou culpa para que 

exista à efetiva responsabilização do agente pelas condutas previstas na lei, eis que 

apenas o artigo 10, relativo aos atos de improbidade que causam prejuízo ao erário, 

traz referência expressa ao elemento subjetivo do agente, abarcando qualquer ação 

ou omissão dolosa ou culposa (FERREIRA, 2019, p. 3). 

Grande parte da doutrina é favorável à interpretação de que só poderá se 

configurar atos de improbidade administrativa aqueles que restarem devidamente 

comprovados o dolo ou intenção do agente público, sendo necessária a 

demonstração do elemento subjetivo da culpa ou dolo, servindo esta comprovação 

como uma garantia. Outra parte da doutrina se posicionou como sendo 

desnecessária a comprovação do dolo ou intenção para a configuração da 

improbidade, bastando a conduta. 

No Superior Tribunal de Justiça (STJ), essa controvérsia traduziu-se 
em uma relevante discordância entre a Primeira e a Segunda Turma. 
A Primeira Turma vinha manifestando o entendimento de que o 
silêncio da lei afasta as condutas culposas dos atos de improbidade 
sancionados pelos artigos 9º e 11 da Lei n. 8.429/1992, por entender 
que a técnica de elaboração da lei de improbidade assemelha-se à 
técnica penal, na qual, com exceção dos casos expressos em lei, a 
punição é reservada aos crimes praticados dolosamente. Por sua 
vez, a Segunda Turma entendia que o artigo 11 elenca infrações em 
relação às quais seria desnecessário examinar se o gestor público se 
comportou com dolo ou culpa, bastando a mera conduta, pois a 
ofensa ao princípio da moralidade administrativa seria evidente no 
confronto entre a conduta e a previsão jurídica. Mais recentemente, a 
jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que é necessária 
a demonstração do dolo genérico para que seja reconhecida a 
tipificação da conduta do réu como incurso no artigo 11 da LIA 
(FERREIRA, 2019, p. 3-4). 

 

Na atualidade, segundo Ferreira (2019, p. 4), o entendimento jurisprudencial 

majoritário é de que para que uma conduta seja caracterizada como ato de 

improbidade administrativa atentatório aos princípios da administração pública, em 

violação aos deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às 

instituições, revela-se necessária a demonstração da vontade ou assunção 

consciente do risco, por parte do agente, de concretizar as características objetivas 

do tipo. 
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O dolo que se exige para a configuração da improbidade administrativa, nos 

termos das decisões recentes do STJ, é o dolo genérico ou lato sensu, cuja 

conceituação é como a vontade de realizar fato descrito na norma incriminadora, 

bastando a comprovação da vontade consciente com relação à conduta ou, ainda, 

apenas a anuência aos resultados contrários ao Direito quando o agente público ou 

privado deveria saber que a conduta praticada a eles levaria (FERREIRA, 2019, p. 

5). 

 

Do ponto de vista dos tribunais, perquirir sobre a existência de um 
ato de improbidade depende de investigar o sentido da ação, o que 
depende, largamente, do contexto. O sentido de uma ação específica 
só pode ser compreendido circunstancialmente, se inserido no tempo 
e no espaço. Por esse motivo, é absolutamente imprescindível que o 
processo judicial se preste a provar adequadamente os fatos que 
circundam uma conduta supostamente ímproba. É essencial, ainda, 
que a motivação da decisão judicial nas ações de improbidade se 
dedique a revelar inteligibilidade da ação do agente público, levando 
em conta que o administrador público age no sentido de realizar 
projetos públicos e não apenas com vistas a evitar a ilegalidade 
(FERREIRA, 2019, p. 28-29). 

 

Portanto, com relação aos elementos subjetivos do dolo e da culpa, no caso 

dos atos de improbidade administrativa por agente público, não parece razoável que 

o mesmo possa vir a cometer um ato improbo sem a presença do elemento subjetivo 

dolo, mesmo que a lei em um primeiro momento assim o admita. Assim, a existência 

de dolo ou má-fé com a finalidade de atingir fim ilícito não é requisito para o 

enquadramento fático previsto na tipificação legal. 

Assim, não obstante a existência da controvérsia doutrinária a respeito da 

necessidade de comprovação de dolo ou má-fé para configuração da improbidade 

administrativa, no âmbito dos tribunais pátrios tal celeuma restou superada, 

considerando as Cortes brasileiras que a LIA deve ser aplicada de forma harmônica 

com o princípio da proporcionalidade. Assim, na verificação de uma ação de 

improbidade administrativa, deverá o Tribunal analisar caso a caso quais os atos 

que devem se enquadrar em atos de improbidade, verificando-se inclusive os 

elementos subjetivos como dolo ou culpa, aplicando-se a lei em comento a cada 

caso concreto. 
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Para Ferreira (2019), do ponto de vista dos tribunais pátrios, perquirir sobre a 

existência de um ato de improbidade depende de investigar o sentido da ação, o que 

depende, largamente, do contexto envolvido. 

 

Forte corrente doutrinária defende que a culpa (em sentido estrito) é 
elemento subjetivo incompatível com qualquer ato de improbidade 
revestido de desonestidade, imoralidade ou má-fé. Ocorre que esta 
interpretação, quando aplicada ao artigo 10 da Lei de Improbidade 
Administrativa, consiste em verdadeira e inadmissível interpretação 
contrária a lei, vez que aquele dispositivo legal é claríssimo ao prever 
atos de improbidade culposos. Discorrendo sobre a divergência 
doutrinária, Carvalho Filho aduz que não tem razão autores que 
excluem a modalidade culposa de improbidade administrativa, 
chegando mesmo a considerar inconstitucional tal referência no 
mandamento legal. Isso porque o legislador teve realmente o 
desiderato de punir condutas culposas de agentes, que causem 
danos ao erário, asseverando que é equivocado o argumento de que 
a conduta culposa não tem gravidade suficiente para propiciar a 
aplicação de penalidade (CAMPELO, 2016). 

 

Assim, mesmo que não seja atribuído o elemento objetivo nos casos de 

improbidade administrativa, os casos devem ser analisados individualmente, as 

condutas descritas na ação de improbidade. Assim, na atualidade os Tribunais 

exigem somente o dolo genérico para a comprovação, dispensando-se a 

comprovação da intenção específica do agente público, bastando a constatação de 

seu consentimento em atuar em determinado sentido. 

Tem-se, portanto, que o entendimento jurisprudencial ainda dominante no 

egrégio Superior Tribunal de Justiça é o de admitir o enquadramento de condutas na 

LIA com base no elemento subjetivo culpa, especialmente em relação ao art. 10 da 

aludida lei, interpretando tal lei com observação nos princípios constitucionais como 

da proporcionalidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente artigo teve por escopo discorrer sobre a Improbidade 

Administrativa sob o enfoque do elemento volitivo da culpa do agente público. Para 

isso discorreu brevemente sobre a gestão pública e os princípios a ele inerentes, 
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sobre a improbidade administrativa e sua previsão constitucional e legal no Brasil. 

Por fim discorreu-se sobre o elemento culpa na improbidade administrativa, 

analisando-se para isso a Lei n. 8.429, de 02 de junho de 1992, e o elemento volitivo 

da culpa na improbidade. 

Pretendeu-se com o presente artigo analisar se poderia o agente público 

cometer atos de improbidade sem o dolo, somente com culpa. De todo o exposto, 

conclui-se que não se revela possível o cometimento de atos de improbidade 

administrativa sem a presença do dolo, por simples culpa ou falta de intenção. 

Da análise do presente artigo, se conclui que a Lei de Improbidade 

Administrativa encontra-se em total sintonia com a Constituição Federal de 1988, e 

que a literalidade não é a melhor maneira de interpretar a lei para extrair o sentido 

do termo “culpa”, trazido pelo art. 10 da aludida lei, tema esse apresentado nesse 

texto. Assim, se conclui que no Brasil a exemplo de inúmeras outras questões 

jurídicas, cabe ao intérprete e aplicador da lei analisar cada caso concreto e seus 

aspectos objetivos e subjetivos para enquadramento das ações como ímprobas. 
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