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" Um juriste ne dois pas seulement  être le 

technicien habile qui rédige ou explique avec 

toutes les ressources de l'esprit des textes de 

loi; il doit s'efforcer de faire passer dans le 

droit son idéal moral, et, parce qu'il a une 

parcelle de la puissance intelectuelle, il doit 

utiliser puissance em luttant pour ses 

croyances" 

(G. Ripert) 

“O que ocorrer com a terra recairá sobre os 

filhos da terra. O homem não tramou o tecido 

da vida: ele é simplesmente um de seus 

fios.Tudo o que fizer ao tecido, fará a si 

mesmo...” 

(Carta ao Presidente Americano/1855 – Chefe 

indígena Seattle)     
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RESUMO 

                             O estudo  aborda o tema “da improbidade administrativa: Formalização e 

generalização  no Direito Ambiental”, fazendo a início um aprofundamento nos aspectos 

mais importantes do Direito Ambiental, para posteriormente estudar o instituto da 

improbidade administrativa, passando a verificar a possibilidade jurídica da simbiose 

Direito Ambiental e Improbidade Administrativa, demonstrando, ainda, os principais 

argumentos apresentados para ilidir a concretização da tese, isto sob a rubrica  de “variantes 

de defesa em matéria de improbidade ambiental”. 

                            A compreensão dos aspectos mais relevantes do Direito Ambiental, passa 

pela comprovação de sua autonomia em relação as demais disciplinas jurídicas, 

identificação das suas fontes, sua conceituação, ligação com o Direito Econômico, 

apresentação dos princípios fundamentais e previsão constitucional. A perfeita 

compreensão do Direito Ambiental, objetiva possibilitar a sua interatividade com o instituto 

da improbidade administrativa, em atenção ao tema central deste trabalho. 

                             Após uma breve revisão histórica, o fenômeno da improbidade 

administrativa será investigado nos seus aspectos gnosiológicos e à luz do direito positivo, 

quando os diversos tipos legais serão estudados, de modo a identificar as possibilidades de 

subsunção em se considerando aspectos dos ilícitos ambientais, e, bem assim, a sua 

repercussão nas esferas civil, criminal e administrativa. 

       Partindo do pressuposto de que conhecendo a antítese pode se chegar 

mais facilmente ao domínio da tese, e objetivando reforçar o cabimento da idéia de 

concreção da “improbidade administrativa em matéria ambiental”, aspectos capazes de 

ilidir a responsabilidade pela prática de condutas ímprobas, nocivas aos interesses de 

conciliação do desenvolvimento e  do meio ambiente, serão tratados em linhas finais. 

                              A dissertação finda por concluir sobre a viabilidade da  aplicação – 

muito embora de forma fragmentada -  dos preceitos básicos de improbidade administrativa 

em situações típicas de proteção ambiental, provando que embora pouco utilizado, o 

instituto administrativo poderia ser  um eficiente instrumento da tutela ambiental. 
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APRESENTAÇÃO :  

 

                             O estudo do tema improbidade administrativa em matéria ambiental, é 

plenamente justificado pela  necessidade  de se consolidar a ainda incipiente aplicação da 

Lei da Improbidade na área de proteção ao meio ambiente, auxiliando a efetividade do 

Direito Positivo. No mesmo sentido, o trabalho é importante diante da constatação da 

inexistência de doutrina relativa ao assunto, sendo pequena a quantidade de livros que 

tratam da improbidade administrativa, e praticamente inexistente a que se refere à 

improbidade administrativa ambiental, sendo igualmente escassa a jurisprudência do 

assunto, isto porque na prática pode ser constatado que, embora seja amplo o leque de 

opções capazes de configurar a improbidade administrativa em matéria ambiental,  são 

quase  inexistentes as ações judiciais propostas com este escopo.  

                             O problema maior a ser enfrentado neste estudo, será exatamente o de 

proceder a simbiose de normas típicas do Direito Administrativo (improbidade) com 

aquelas específicas do Direito Ambiental, demonstrando como estas normas de naturezas 

distintas podem interagir, bem assim a consonância desta interpretação com o direito 

positivo e sua aplicabilidade na ótica que se pretende emprestar.  

                             O resultado final será a oferta de material de pesquisa ou suporte 

doutrinário para a instrumentalização das ações dos operadores do direito que atuam na 

defesa do meio ambiente, preenchendo uma lacuna de nosso sistema jurídico, em uma  área 

(ambiental) onde também são comuns as práticas de atos nocivos ao interesse público. 

                             Em um primeiro momento deste trabalho, será realizada uma abordagem 

do Direito Ambiental (1º Capítulo), suas normas e princípios fundamentais; posteriormente, 

será realizada a análise do instituto da improbidade administrativa (2º Capítulo) no 

ordenamento jurídico brasileiro,  e,  finalmente a simbiose dos temas supracitados e que se 

refere ao tema proposto para o trabalho de dissertação: A improbidade administrativa 

ambiental (3º Capítulo), sua generalização e formação, sendo em seguida abordadas 

algumas teses de defesas (4º Capítulo) técnicas contra acusações de improbidade, fechando 

um ciclo em que estão englobadas desde a conduta do representante do Ministério Público 

até aquela típica do advogado, denotando a indispensável imparcialidade do autor no 

desenvolvimento do trabalho científico.  
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                          É de se observar, serão anexadas algumas peças processuais relativas ao 

tema, e, bem assim destacadas jurisprudências correlatas. Considerando que o tema é, 

basicamente, pertinente ao direito positivo brasileiro, a maior parte do trabalho de pesquisa 

estará centrado na doutrina nacional.  

              Tendo por objetivo geral o aprofundamento do instituto da improbidade 

administrativa, o estudo pretende oferecer aos estudiosos e profissionais que trabalham com 

questões afetas ao tema, uma análise minuciosa e capaz de auxiliar os procedimentos 

práticos e  o desenvolvimento de outras  pesquisas.   

                        O objetivo específico deste trabalho, consiste na compreensão do fenômeno 

da improbidade administrativa em  sua intersecção com o Direito Ambiental.  Em suma, o 

presente trabalho terá a finalidade de estudar o fenômeno da improbidade administrativa e a 

sua aplicabilidade na exteriorização e generalização do direito ambiental 

                       Como metodologia de pesquisa, neste estudo será realizada, principalmente, 

a análise das principais normas afetas à improbidade administrativa ambiental (direito 

positivo), seus problemas práticos, jurisprudência,  análise bibliográfica (base teórica) e de 

dados estatísticos (identificação de informações qualitativas e quantitativas) a respeito do 

tema visando a sistematização e aplicação destes estudos e referências em conformidade 

com os objetivos da pesquisa.   

                      A presente dissertação poderá assim, constituir-se em instrumento  para que 

os operadores do direito possam dispor de material científico capaz de contribuir para a 

multiplicação de medidas judiciais e administrativas desta natureza, tornando mais efetiva, 

séria e rigorosa a atividade desenvolvida pelos atores ligados a defesa do meio ambiente. 

 

INTRODUÇÃO :  

 

                             O problema da moralidade nos atos da administração pública, onde se 

inicia a discussão da improbidade administrativa, tem origens remotas, sendo a história  

repleta de fatos e acontecimentos que narram as distorções  verificadas na formação do 

Estado; no passado os desvios ocorriam de forma disfarçada e sem contestação, porque a 

sociedade não ousava contrariar o poder soberano, porém, o passar dos anos e o 

aperfeiçoamento do próprio Estado permitiu uma maior participação e fiscalização dos seus 
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atos pela sociedade, foram criados mecanismos de controle  e de  punição dos agentes 

públicos,  surgindo assim a necessidade de concreção da figura jurídica da improbidade 

administrativa.  

                 Podemos afirmar que a análise do instituto da improbidade administrativa 

passa pela compreensão do fenômeno de formação do Estado.  Apriorísticamente, nascido 

da instituição familiar e mais especificamente das relações entre ascendentes e 

descendentes, o Estado passou a assumir as atribuições que outrora eram da 

responsabilidade do pater familias passando a reger interna e externamente as relações 

familiares, inclusive com o poder de punir membros que transgredissem as regras sociais e 

de conduta.  

                             A existência do Estado de Direito, em momento histórico posterior,  

consolidou a prevalência de princípios capazes de nortear a atividade estatal de modo a 

impedir que indivíduos se utilizassem do Estado.  A res publica deixou de ser da 

responsabilidade exclusiva do governo, passou a ser do interesse do  cidadão consciente e 

politizado, que questionava os atos oficiais e exigia uma postura ética do Estado, bem assim 

a estrita observância do princípio da legalidade na busca do bem comum. 

       Se por um lado é verdade que o Estado se encarrega de interferir nas 

relações sociais de modo a impor regras de conduta, é igualmente correto se afirmar que a 

sociedade deve fiscalizar a atividade estatal,  visando impedir que os governantes superem 

os limites de sua atuação autorizada em  lei, sempre tendo em conta que o princípio da 

legalidade é vetor do direito público, razão porque o agente público sempre deverá pautar a 

sua conduta pelos ditames da lei.  

                              Para José Afonso da Silva1 probidade é “o dever de o funcionário 

público servir a administração com honestidade, procedendo no exercício de suas funções, 

sem aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou de 

outrem a quem queira favorecer”.  No mesmo sentido, Wolgran Junqueira Ferreira2  

entende “como ato de improbidade todo e qualquer ato que violente a moralidade pública”. 

 
1 Silva, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 10º Edição.  Malheiros. São Paulo .1995. p. 

616 
2 Ferreira, Wolgran Junqueira. Enriquecimento ilícito dos servidores públicos no exercício da função. 

Edipro.1994. p. 69. 
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                            Um dos problemas mais graves da realidade brasileira, notadamente,  é o  

da prática de atos de improbidade pelos  agentes públicos, mal este que se encontra 

disseminado em todas esferas de poder e que vinha sendo historicamente alimentado pela 

certeza da impunidade3, sendo certo que até recentemente nossa sociedade não possuía  

instrumentos eficazes para combate-la e, apenas recentemente o Poder Legislativo,  

atendendo  a um comando constitucional,  ofereceu uma resposta eficiente com a edição da 

Lei da Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/92)4. 

                            A inserção no ordenamento jurídico de regras que sancionem a conduta 

ímproba foi uma conquista lenta da coletividade. Administradores públicos e os 

legisladores sempre pareceram resistir a idéia de aprovação de normas desta natureza, 

porém, atuando em sentido contrário, as pressões sociais firmaram a necessidade de   

consolidar-se   uma  legislação   punitiva,   capaz   de   combater   um  mal que, desde os 

primórdios grassa a sociedade.   

                            Enfrentado um tema ainda pouco estudado pela doutrina moderna, porém 

de significativa importância, a pesquisa se propõe a oferecer um aprofundamento da 

questão da improbidade administrativa e em especial as suas intersecções com o Direito 

Ambiental, constituindo-se em um problema atual e  freqüentemente verificado na prática. 

                            Merecedora de disciplinamento específico em nosso ordenamento 

jurídico, a “Lei da Improbidade” reveste-se de especial importância no contexto do Direito 

Administrativo e de forma  diferenciada para o Direito Ambiental, na medida em que, na 

prática,  é fato inconteste a ocorrência  de faltas funcionais praticadas por agentes públicos 

(ligados direta ou indiretamente aos órgãos componentes do Sistema Nacional de Meio 

Ambiente – SISNAMA5)  que na discordância dos ordenamentos básicos da         legislação  

 
3 Como destacamos nos parágrafos anteriores,  fatores históricos e sociais também podem ser apontados como 

capazes de justificar a ausência de um controle efetivo dos atos praticados pelo Estado, e que provocaram a 

ausência de normas jurídicas de combate a improbidade.  
4 Anteriormente, tivemos outras leis que combatiam a improbidade administrativa, sendo que a Lei 

nº8.429/92, foi única promulgada obedecendo ao comando constitucional da Carta Magna vigente. 
5 SISNAMA – Sistema Nacional de Meio Ambiente, foi criado pela Lei Federal nº 6.938/81,  estabelece a 

Política Nacional de Meio Ambiente, que integra e coordena as atividades desenvolvidas pelos órgãos 

encarregados da defesa do meio ambiente, nos três níveis. 
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administrativa e ambiental, no seu agir, atendem mais aos interesses políticos ou do 

progresso econômico  do que às necessidades de preservação ambiental,  contrariando o 

que dispõe o princípio constitucional  do desenvolvimento sustentável (art. 225, caput, da 

Constituição da República).  

                            Diversos problemas tem sido encontrados na aplicação da Lei Federal nº 

8.429/92 ou Lei de Improbidade Administrativa, sendo norma com preceitos de natureza 

múltipla (civil, penal e administrativa), a complexidade de seus dispositivos tem se 

revelado em verdadeiro obstáculo à punição de agentes públicos que venham a promover o 

desvio de suas funções institucionais, razão porque o pleno domínio de seu conteúdo e 

alcance, e a definição exata da participação dos seus sujeitos, poderá subsidiar a propositura 

de procedimentos sem vícios e imperfeições,  tornando mais eficaz a atuação daqueles que 

combatem a difusão dos atos de improbidade na administração pública.      

                O desafio de interpretar o Direito Ambiental é ainda maior.  Incipiente, 

noviço, não sistematizado, múltiplo,  horizontal,  os fundamentos básicos deste ramo da 

ciência jurídica são oriundos de convenções internacionais de meio ambiente, sendo certo 

que alguns destes preceitos estão positivados no direito nacional em normas constitucionais 

(principalmente no artigo 225, que apresenta capítulo específico da tutela  ambiental) e 

infraconstitucionais.   

                 O conjunto normativo que compõe o Direito Ambiental ainda é dominado 

por poucos intérpretes da comunidade jurídica, devido a ausência de sistematização ou 

mesmo porque a disciplina somente agora começa a ser inserida no currículo das principais 

universidades brasileiras e estrangeiras, sendo o interesse pela matéria ainda pequeno, razão 

porque a sua doutrina ainda é escassa, a exemplo da jurisprudência que somente agora 

começa a consolidar a hermenêutica do Direito Ambiental. 

                             O estudo em tela certamente irá se constituir em um  instrumento de 

apoio aos operadores do direito, possibilitando o desenvolvimento do Direito 

Administrativo através da apresentação de novas possibilidades de utilização da legislação 

relativa a Improbidade administrativa, contribuindo  para a afirmação definitiva do Direito  

Ambiental,  proporcionando uma efetividade maior das suas normas e por  conseguinte uma 

proteção mais eficaz do meio ambiente.     
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CAPÍTULO 1 - O DIREITO AMBIENTAL  

 

1.1 -  CONCEITO DE MEIO AMBIENTE  

 

                          O conceito de meio ambiente é extremamente amplo, sendo apresentado de 

forma mais restrita pela Lei nº 6.938/81, e com maior envergadura pela doutrina. O 

conceito de Direito Ambiental é consequência da noção de meio ambiente, que fornecerá a 

exata dimensão dos institutos a serem estudados por este ramo do Direito.  Embora, de 

certo modo,  os preceitos do Direito Ambiental possam ser encontrados de forma difusa 

desde os primórdios, em legislações que vinham do império, só recentemente ele alcançou 

a sua autonomia.  

                           Sabemos que, a princípio, ambiente é o lugar onde vivem os seres. A 

compreensão do que é  meio ambiente é necessária à delimitação do campo de atuação do 

Direito Ambiental. Não é simples a questão da definição de meio ambiente, sendo conceito 

multidisciplinar e que em muitos aspectos transcende à ciência jurídica, embora, como 

veremos adiante, a norma jurídica venha a defini-lo através da Lei nº 6.938/81. 

                          Para a professora Cristiane Derani6  o  “meio ambiente deixa-se conceituar 

como um espaço onde se encontram os recursos naturais, inclusive aqueles já reproduzidos 

(transformados) ou degenerados (poluídos) como no caso do meio ambiente urbano, 

acrescentando que a possível universalização do conceito de meio ambiente, deve-se ao 

fato de que as sociedades contemporâneas estão, de certo modo, unificadas culturalmente, 

sobretudo motivadas pela unificação da produção (produção internacionalizada), o que 

nivela a cultura – e logicamente o modo de relacionar-se com a natureza – das sociedades 

que integram o mercado mundial”. 

                           Para o mestre José Afonso da Silva7 o meio ambiente seria “a interação do 

conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento 

equilibrado da vida em todas as suas formas”, em definição que muito se aproxima daquela 

que é apresentada pela Lei nº 6.938/81 – Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, sendo  

 
6 Derani, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 1ª Ed..  São Paulo. Ed. Max Limonad. 1997. p. 71. 
7 Silva, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional, São Paulo. Malheiros. 2º ed.. 1995.  p. 72 
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certo que “reveste essa condição valorativa de algo permanente e intocável” 8. 

                           O meio ambiente pode ser compreendido como natural, cultural ou 

artificial e social; na prática, a defesa do meio ambiente natural ou físico (definido pela Lei 

nº 6938/81, ver adiante), cultural (Patrimônio histórico, artístico, paisagístico, turístico, ex: 

Recife antigo, patrimônio histórico, terreiro de umbanda, etc), artificial (é o espaço urbano 

construído,  ruas, praças, áreas verdes, ex: desfiguração da cidade, construção de obras de 

arquitetura duvidosa), social, razão porque o conceito não se reduz a ar, água, terra,  deve 

ser definido como o conjunto das condições de   existência humana, que integra e influencia 

o relacionamento entre os homens, sua saúde e seu desenvolvimento. 

                           Deve ser considerada, ainda, uma Visão antropocêntrica: antropos = 

homem/cêntrica = centro, o conceito de meio ambiente gira em torno do homem que esta 

em seu epicentro, mas, sem fazer parte do mesmo; neste prisma tudo que estiver no entorno 

do homem deve ser considerado como sendo parte do meio ambiente, o  que significa uma 

compreensão extremamente ampla do mesmo. 

                           O meio ambiente representa um dos mais importantes  interesses difusos  

(os direitos difusos podem ser entendidos como “os titularizados por uma cadeia abstrata de 

pessoas ligadas por vínculos fáticos exsurgidos de  alguma circunstancial identidade de 

situação, passíveis de lesões disseminadas entre todos os titulares, de forma pouco 

circunscrita e num quadro de abrangente conflituosidade9”.  

                            Pelo cotejo da Lei Federal nº 6938/81 (Lei instituidora da Política 

Nacional de Meio Ambiente), em seu art. 3º, podemos identificar a dimensão do conceito 

de meio ambiente, embora esta Lei restrinja a dimensão do mesmo, que é visto de forma 

ainda mais ampla pela doutrina, assim :  

“I – Meio ambiente, o conjunto de condições , leis, influências e 

interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e 

rege a vida em todas as suas formas;” 

    O problema da propedêutica do Direito Ambiental surge como 

conseqüência  da dimensão do conceito de meio ambiente, podendo ser constatado         um 

 
8 Nalini, José Renato. Ética Ambiental.. Campinas. Millennium. 2001. p.10 
9 Baracho Júnior, José Alfredo de Oliveira. Responsabilidade Civil por dano ao meio Ambiente. Belo 

Horizonte. Del Rey. 1999. P. 37 
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efeito idêntico na compreensão do Direito Ambiental, razão porque este ramo da ciência 

jurídica pode ser considerado como sendo de natureza multidisciplinar, envolvendo noções  

afetas aos seguintes ramos do Direito:  Processual Civil e Penal, Tributário, Financeiro, 

Econômico, Civil, Criminal, Administrativo, Trabalho e Constitucional, formando um 

amálgama extremamente rico e complexo.  

                           Neste sentido, o conceito de Direito Ambiental pode ser compreendido de 

forma múltipla como: I - Conjunto de regras jurídicas relativas à proteção da natureza e a 

luta contra as poluições, ou ;  II - Conjunto  De normas e princípios editados objetivando a 

manutenção de um perfeito equilíbrio nas relações do homem com o meio ambiente, ou;   

III -  Conjunto de regras, técnicas e instrumentos jurídicos sistematizados e informados por 

princípios apropriados, que tenham por fim a disciplina do comportamento relacionado ao 

meio ambiente. 

 

1.2 -  NATUREZA ECONÔMICA DAS NORMAS DE DIREITO  AMBIENTAL  

 

                           É inegável que existe uma ligação direta entre o Direito Ambiental e o 

Direito Econômico, a Constituição da República brasileira destaca nitidamente  este 

aspecto, quando encontramos na Constituição Econômica menção expressa às normas e 

princípios ambientais e na Constituição Ambiental a referência a necessidade de se 

assegurar o desenvolvimento econômico. 

                           Estas noções estão  sintetizadas no princípio do desenvolvimento 

sustentável, fundamental ao Direito Econômico e ao Direito Ambiental, e que une 

disposições aparentemente antagônicas, rezando pela necessidade de se harmonizar suas 

finalidades comuns, respeitada a unidade e harmonia interior do sistema jurídico. 

                Para Cristiane Derani10 “A política ambiental vinculada a uma política  

econômica, assentada nos pressupostos do desenvolvimento sustentável, é essencialmente 

uma estratégia de risco destinada a minimizar a  tensão potencial entre desenvolvimento 

econômico e sustentabilidade ecológica. Considerações estratégicas, em tais circunstâncias, 

estão baseadas na proposição de que a integridade dos componentes dos ecossistemas   está  

 
10 Derani, Cristiane. Direito Ambiental Econômico, São Paulo. Max Limonad. 1997. Pág. 101 
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diretamente conectada aos papéis físicos, químicos ou biológicos que assumem na 

totalidade do sistema. Além da sua função na manutenção dos processos dos ecossistemas, 

os bens ecológicos (ou recursos naturais) possuem um valor sócio-econômico, que nem 

sempre é fácil de visualizar. Este valor é dependente do emprego dado aos recursos 

naturais, ou seja, da forma que assumem com sua inserção na sociedade”. 

 

1.3 - DIREITO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

 

                           O direito ao  desenvolvimento e ao progresso industrial,  assegurando 

melhores condições de vida pela preservação do meio ambiente para as gerações futuras é 

inconteste, sendo certo que  esta noção está hoje cristalizada nos principais ordenamentos 

jurídicos do mundo, e que se constitui em idéia formadora do Direito Ambiental enquanto 

disciplina independente e constituída dos fatores que a identificam como tal, podendo ser 

compreendida pelo enunciado do princípio básico do Direito Ambiental, o do 

desenvolvimento sustentável.  

                         Certamente, devido a sua importância prática, o princípio do 

desenvolvimento sustentável pode ser considerado como o mais importante postulado do 

Direito Ambiental, refletindo-se de forma preponderante ainda em outros ramos do Direito, 

em especial no Direito Econômico, uma vez que a sua idéia central é exatamente a de 

permitir que o desenvolvimento e o progresso das nações se verifiquem de modo a garantir 

a preservação dos recursos naturais para as gerações presentes e futuras. 

     Em nosso sistema jurídico, como já foi colocado11, o princípio tem guarida 

constitucional estando previsto nos artigos 225 (capítulo do meio ambiente) e 170 (capítulo 

da ordem econômica) da Lei  Maior, fazendo com que todas as normas de Direito 

Econômico e Ambiental, em especial, e de resto todo o ordenamento jurídico estejam 

vinculados e comprometidos com este princípio, constituindo-se em Princípio fundamental 

do Direito Ambiental. A inserção deste postulado em nossa Carta Magna surgiu após a  

realização da Convenção Internacional das Nações Unidas, no Rio de Janeiro, em 1992 

(denominada ECO 92 ), sendo signatário o Brasil.  

 
11 ver item  1.6 desta dissertação que comenta os  princípios fundamentais do Direito Ambiental. 
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                A tarefa do Direito no ramo específico do Direito Ambiental é fazer com 

que as normas jurídicas possam orientar as ações humanas, de modo a assegurar a 

preservação do meio ambiente, ou o uso racional, controlado e moderado dos recursos 

naturais influenciando seu conteúdo, no sentido de um relacionamento conseqüente com o 

meio ambiente, partindo da constatação de uma dicotomia:  A de que não há  atividade 

econômica sem influência na natureza, sendo necessária a intervenção  do direito neste 

processo, de forma a impedir que se verifiquem desvios capazes de ameaçar a preservação 

dos recursos naturais para as gerações futuras. 

                É, portanto, equivocada a idéia de preservação incondicional  e absoluta 

dos recursos naturais, como pensam alguns; a conduta correta deve estar situada no “meio 

termo”  almejado pelo chamado desenvolvimento da economia, ambientalmente sustentável 

para as gerações futuras. Este, talvez seja o mais importante postulado do direito 

econômico ambiental, sendo certo que, na prática, os procedimentos de licenciamento a que 

são submetidos todos os empreendimentos impactantes (ou potencialmente impactantes), 

devem pautar pela observância deste preceito. Os estudos  de impacto ambiental que 

precedem estes procedimentos de licenciamento devem, pois, cuidar de indicar soluções 

técnicas capazes de minorar o dano ambiental. 

                Desenvolvimento sustentável não é a palavra mágica que tem o condão de 

transformar o sonho de harmonia do homem com a natureza em realidade;  tecnicamente 

podemos considerar que  o  desenvolvimento é sustentável quando satisfaz as necessidades  

presentes sem comprometer a habilidade das futuras gerações em satisfazer as suas próprias 

necessidades, ou seja, sem inviabilizar os recursos naturais equivalentes de que farão uso 

no futuro outras gerações.  

                A identificação dos limites da realização do direito  ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado é eficaz  quando auxilia a reflexão sobre as condições de sua 

superação, este ramo do Direito tem uma nítida função conciliatória, pois é  também do 

negativo que se constrói o positivo, da antítese chega-se com maior firmeza à tese, posto 

que o escuro dá a exata medida do claro, sabendo onde não podemos avançar, temos a idéia 

precisa do limite do avanço a ser perpetrado em defesa do meio ambiente. 
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1.4 - CONCILIAÇÃO DA ECONOMIA E MEIO AMBIENTE NO DIREITO 

POSITIVO   

 

                O meio ambiente é por excelência o maior dos chamados interesses 

difusos, que podem ser entendidos como “os titularizados por uma cadeia abstrata de 

pessoas ligadas por vínculos fáticos exsurgidos de alguma circunstancial identidade de 

situação, passíveis de lesões disseminadas entre todos os titulares, de forma pouco 

circunscrita e num quadro de abrangente conflituosidade12”. É um conceito que deriva do 

homem  e a ele está ligado.  

    Assim como o Direito Ambiental não deve destinar-se a conservar estaticamente 

os recursos naturais, servindo apenas para instrumentalizar o Estado de forma a  que este 

possa minorar as conseqüências de um uso predatório e indiscriminado da natureza,  o 

Direito Econômico não é servidor da economia, ele não pode renunciar à realização  da 

justiça porque a produção econômica não é isolada da vida social, é parte essencial de sua 

formação.  

                Os princípios da liberdade de iniciativa econômica e o da propriedade 

privada dos meios de produção, conduziram à formação do direito positivo econômico, que 

é a normatização da política econômica como meio de dirigir, implementar, organizar e 

coordenar práticas econômicas, tendo em vista uma finalidade ou várias e procurando 

compatibilizar fins conflituosos dentro de uma orientação macroeconômica.  

                São princípios da Constituição Econômica os relacionados no art. 170, 

como sejam os da:  da soberania nacional, da propriedade privada, da função social da 

propriedade,  da livre concorrência,  da defesa do consumidor, redução das desigualdades 

regionais e sociais, busca do pleno emprego, tratamento favorecido para empresas 

nacionais de pequeno porte, e defesa do meio ambiente, sinalizando a Constituição 

Econômica pela necessidade de integração com a Constituição Ambiental, mesmo porque a 

base do desenvolvimento das relações produtivas está na natureza. Assim, a cogitada 

antítese, entre o meio ambiente e a economia, pelo menos em tese (pois que ela sempre 

existe na prática) se desfaz (na norma)  desde a sua origem (constitucional). 

 
12 Baracho Júnior, José Alfredo de Oliveira. Responsabilidade Civil por dano ao meio Ambiente. Belo 

Horizonte. Ed. Del Rey. 1999. p.110 
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                Como pode ser constatado as regras básicas do Direito Ambiental e do 

Direito Econômico estão consubstanciadas em princípios constitucionais gerais, suscetíveis 

de um controle abstrato pela comunidade de intérpretes da Carta magna, constituída 

diretamente pelas pessoas e entidades que detém a capacidade de propor ações diretas de 

inconstitucionalidade, o que levaria a  um “papel invasivo do direito, do Poder Judiciário de 

sua intelligentzia nas instituições e na sociabilidade do mundo contemporâneo”13. 

                           Para Luís Verneck Vianna (e outros)14 a judicialização da política, entre 

nós,  seria uma “conexão entre a democracia representativa e a participativa”, identificando 

uma tendência do Poder Judiciário, principalmente através da apreciação de Ações Diretas 

de Inconstitucionalidade, interferir na efetividade das normas programáticas da 

Constituição.  

                A legitimidade deste comportamento estaria na efetiva possibilidade de 

minorias e setores mais pobres da população serem beneficiados com uma atuação do poder 

judiciário “dotando o Poder Judiciário de uma inédita capilaridade, deitando sua rede sobre 

a quase totalidade do tecido social, da minoria parlamentar aos setores mais pobres da 

população”15, uma vez que a comunidade de intérpretes da Constituição estaria 

representada pelos mais diversos segmentos (Ministério Público, Ordem dos Advogados do 

Brasil, partidos políticos, entidades sindicais e outros), concluindo que  “importa bastante 

que os direitos fundamentais estejam positivados e sob a guarda de uma alta corte de  

justiça, que pode ser provocada pela sociedade a se manifestar”16.  Para Canotilho17 “torna-

se necessária uma doutrina constitucional dos direitos fundamentais, construída com base 

numa Constituição positiva, e não apenas uma teoria de direitos fundamentais de caráter 

exclusivamente teorético”, o que efetivamente ocorre no Brasil, onde os direitos 

fundamentais estão bem alocados na Carta Magna. 

 

 
13Vianna, Luís Verneck et alli. A Judicialização da política e das Relações sociais. Rio de janeiro. Ed. Revan. 

1999. p 43. 
14 Vianna, Luís Verneck et alli.  Ob. Cit. – Nota 13. p 43. 
15 Vianna, Luís Verneck et alli.  Ob. Cit. – Nota 13. p 43 
16Vianna, Luís Verneck et alli.  Ob. Cit. – Nota 13. p 44. 
17Canotilho, J.J. Gomes.Direito Constitucional e teoria da Constituição. 3. Ed. Coimbra : Almedina. 1999 
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                            Neste sentido, a efetividade imediata de normas genéricas objetivo e 

programáticas, como as das constituições Econômica e Ambiental, depende de uma 

política de aplicabilidade,  porque a norma é um instrumento que pode ser ou não utilizado, 

e,  por evidente,  o fato de eventualmente não ser preenchida não a descaracteriza como 

direito. É conveniente lembrar que a lei apenas revela a norma, e as normas constitucionais 

que indicam fins a serem alcançados ou princípios a serem preenchidos  têm também a 

eficácia jurídica imediata, direta e vinculante, um dever para o legislador ordinário, 

condicionando negativamente e em todos os níveis a legislação futura, mesmo ao nível da 

norma fundante do  sistema.  

                             Da mesma forma, um conhecido axioma jurídico afirma que “quem 

invoca princípios não tem direito”, porém, a partir do momento em que ganha o caráter de 

uma norma constitucional, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado torna-se 

um bem jurídico que deve ser igualmente correlacionado com os demais bens jurídicos 

presentes na Constituição, sendo um desdobramento do art. 3º da Constituição Federal 

(objetivos fundamentais). 

                            Constitui-se um vício de hermenêutica a indisposição de aplicabilidade 

imediata destes pressupostos genéricos, como bem explica o consagrado jurista José 

Afonso da Silva18 “o princípio é o da  eficácia plena e da aplicabilidade imediata das 

normas definidoras dos direitos fundamentais : individuais, coletivos, sociais, de 

nacionalidade e políticos, de tal sorte que só em situação de absoluta impossibilidade, se há 

de decidir pela normatividade ulterior de aplicação”. 

                 A doutrina e a própria Constituição apresentam princípios conciliadores 

das  "duas Cartas": Econômica e Ambiental, são exemplos: 

                 A)Princípio da  precaução/prevenção contra danos ecológicos, 

comentado anteriormente , tendo os Estudos de Impacto Ambiental como sendo um 

importante elemento de  apoio a prevenção de danos ambientais, sendo necessário se 

compreender que o EIA/RIMA é apenas um aspecto a ser considerado dentro de um 

procedimento de licenciamento, talvez o mais importante aspecto, sendo             importante  

 

 
18 Silva, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo. São Paulo. Malheiros. 1997. p. 467. 
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esclarecer que o licenciamento ambiental no Brasil é apriorísticamente de competência dos 

órgãos estaduais (ou municipais) integrantes do Sistema Nacional de Meio             

Ambiente/SISNAMA, e a nível federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, este em caráter supletivo. 

                             O EIA/RIMA é fundamental para a implementação de uma política 

preventiva, geralmente ele precede um processo de licenciamento administrativo,  sendo 

que a legislação ambiental prevê a expedição de três tipos de licença: a prévia, na fase 

preliminar do planejamento do empreendimento; a de instalação e a de operação, conforme 

a fase em que se encontre o projeto. 

                             O licenciamento ambiental  previsto na resolução CONAMA nº 237/97 é 

o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a 

localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades 

utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou 

daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, sendo um dos 

instrumentos jurídico-ambientais listados pela Lei Federal nº 6938/81, juntamente com os 

padrões ambientais, zoneamento ambiental, avaliação de impacto ambiental, áreas 

protegidas, proteção e circulação de informações ambientais, responsabilidade civil pelo 

dano ambiental, sanções administrativas e penais, incentivos econômicos.  

                             B) Princípio da efetividade ecológica, que impõe a necessidade de se 

implementar uma efetiva e verdadeira proteção ambiental; não será a simples autuação de 

uma indústria poluente que lance detritos em um rio que será capaz de assegurar a 

efetividade ecológica, deve-se garantir que as práticas isoladas revertam num resultado 

único positivo, garantindo uma melhora efetiva da qualidade de vida da sociedade, 

problema este que tem sido enfrentado na prática, quando o maior poluidor dos recursos 

hídricos vem a ser exatamente o Estado, quando age negativamente deixando de 

implementar uma política de saneamento e simplesmente alega a ausência de recursos para 

deixar de implementa-la.  



 22 

                           Para Cristiane Derani19 “A efetividade ecológica tem como instrumento 

fundamental o asseguramento normativo da execução das atividades que buscam a 

otimização do uso dos recursos naturais” ;  

                           C) Princípio da reversibilidade e flexibilidade dos danos, implica que se a 

atividade econômica deve ser admitida como necessária, os danos ambientais decorrentes 

do seu exercício, devem  ser reversíveis ou reparáveis, não devendo conseqüentemente ser 

tolerada a prática industrial capaz de ensejar danos irreversíveis, ou reparável apenas  após 

lapso temporal demasiadamente extenso ; neste sentido, a atividade consistente na produção 

de energia através de meio nuclear, pela produção de dejetos extremamente tóxicos, deve 

ser considerada inviável.  

                            A jurista Branca Martins da Cruz20 (Diretora do I.L.D.A. Instituto Lusíada 

para o Direito do Ambiente) fazendo menção à realidade portuguesa, cita Princípio análogo 

e sob o epíteto de Princípio da Recuperação, assim: “Devem ser tomadas medidas urgentes 

para limitar os processos degradativos nas áreas onde atualmente ocorrem e promover a 

recuperação destas áreas, havendo uma obrigação geral com caráter público, de recuperar 

todas as áreas ecologicamente danificadas, uma reconstituição da situação pré-existente ao 

dano”; 

                            D) Princípio da  praticabilidade (que mesura o grau de impacto ambiental  

e a sua relação com os benefícios sociais da atividade impactante), a necessidade e utilidade 

de uma determinada atividade econômica devem ser mesuradas, de modo a indicar se é 

válido o ônus relativamente ao bônus, se os benefícios gerados pela atividade nociva devem 

ser tolerados em função do benefício proporcionado; “o ideal é que esta avaliação seja feita 

antes da atividade ser autorizada pelo poder público, este, de posse das informações 

constantes de estudo  de impacto ambiental“21. 

                           
19 Derani, Cristiane. Direito Ambiental Econômico, São Paulo, Max Limonad, 1997. Pág. 76 
20Cruz, Branca Martins. Princípios Jurídicos e econômicos Para a Avaliação do Dano Florestal.. Introdução 

ao Direito Ambiental Brasileiro. Anais do 3º Congresso Internacional de Direito Ambiental, 30 de maio a 02 

de junho de 1999: A Proteção Jurídica das Florestas Tropicais (Org. A. Herman Benjamin). São Paulo, 1999. 

p.115 
21Mirra, Álvaro Luís Valery, Impacto Ambiental : Aspectos da Legislação Brasileira. .São Paulo. Oliveira 

Mendes. 1998. p 99. 
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                           Em algumas regiões do Brasil, pelo seu alto índice de pobreza, as 

populações preferem submeter-se a qualquer tipo de atividade,  mesmo às mais nocivas ao 

meio ambiente e à sua própria saúde, de forma a auferir algum tipo de rendimento; em 

Pernambuco podemos citar a atividade de exploração de gesso no sertão do Araripe, ou 

mesmo a atividade agroindustrial da cana-de-açúcar na zona da mata;  

                           E) Princípio da eficiência econômica (proteção não deve retirar a 

lucratividade),  sendo certo que a atividade econômica não deve ser obstada nem direta, 

nem indiretamente, as exigências impostas pelos órgãos de controle e prevenção ambiental , 

não devem ser capazes de inviabilizar a lucratividade, devendo serem permeadas pelo bom 

senso capaz de evitar ou minorar a degradação do meio ambiente, permitindo o início ou a 

continuidade da atividade econômica recomendável; 

                           F) Princípio da conformidade ao sistema (todas as medidas a serem 

adotadas não devem levar a uma modificação estrutural do sistema de produção capitalista), 

o capitalismo funciona de forma a buscar o lucro e a produtividade, tem parâmetros , 

princípios e fundamentos que norteiam  o seu funcionamento, sendo inaceitável que as 

exigências protecionistas sejam capazes, por absurdo, de  desvirtuar o modo de produção 

capitalista; 

                           G) Princípio da  justiça distributiva  (benefícios sociais justamente 

distribuídos), se uma obra ou atividade a ser implantada importa em perdas ambientais,faz-

se mister que todos indistintamente possam fruir das benesses originadas com a 

modificação conseqüente do modo de agir, porque a proteção dos recursos naturais é 

indissociável, não podendo ser destacada dos objetivos de bem estar de uma sociedade.    

                A defesa do meio ambiente, do consumidor, a redução das desigualdades 

sociais e regionais, e a busca do pleno emprego, são todos princípios considerados de 

integração,  porque estão dirigidos a resolver os problemas da marginalização social. A 

defesa ambiental tendo sido elevada ao nível de princípio da ordem econômica, condiciona 

a atividade produtiva e possibilita ao poder público interferir drasticamente , se necessário, 

para que a exploração econômica preserve a ecologia. 

                 O respeito a estes princípios, que não podem ser mera retórica,  constitui 

fundamento de um direito ambiental e de uma política ambiental (podendo ser forçada a sua 

implementação pelos intérpretes da Constituição) que deve ser observada pelo Estado, 
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sempre em harmonia com os princípios constitucionais da ordem econômica e do capítulo 

do meio ambiente, em consonância com os objetivos da República Federativa do Brasil 

(art. 3º da Constituição Federal). 

                 Até pouco tempo se entendia que o Direito Ambiental não poderia 

seriamente influir no ritmo de desenvolvimento de uma sociedade  moderna (ainda hoje 

este sentimento se encontra arraigado no subconsciente  de algumas  pessoas) , pois nesta 

idéia de expansão estaria presente  o germe  intocável da  política econômica do Estado 

contemporâneo (muito embora possam ser encontrados textos espaçados de épocas 

remotas, onde já se cogitava da necessidade de se proceder a uma proteção da natureza). 

                Esta visão setorizada não deve ser realizada, em decorrência da 

necessidade de se fazer efetivos os princípios da Constituição Federal prescritos  nos 

artigos 170 (ordem econômica) e 225 (meio ambiente) , sendo certo que a  Constituição não 

pode ser interpretada em partes, ou ao alvedrio de conveniências exógenas, porque a 

atividade interpretativa do direito deve sistemática e harmônica. 

               O Direito Ambiental Econômico – contendo regras cogentes do direito 

estatal - procura iluminar a relação entre produção econômica e conservação dos  recursos  

naturais,  cumprindo o objetivo básico de  racionalização e democratização da atividade 

econômica e da proteção ambiental, observada  a indissociabilidade destes ramos do direito.  

               A apresentação no texto jurídico da composição da atividade econômica  

com a proteção dos recursos naturais, é a demonstração, pela linguagem jurídica,  de que os 

homens se tornaram conscientes do conflito entre ecologia e desenvolvimento. Se for 

verdade que as regras de direito ambiental são permissivas da atividade econômica, pode 

ser correto se afirmar que as regras de direito econômico devem estar vinculadas ao meio 

ambiente, o que deve ser transposto para a própria sociedade. 

                 A cogitada oposição axiológica entre estes ramos do direito, deixa de 

existir plenamente quando a política econômica  se relaciona  com a natureza de uma forma 

integrativa, e não por uma atuação de pilhagem, porque apesar de  aparente contradição, a  

natureza precisa ser entendida economicamente, e vice-versa. É também legítimo se 

concluir que não há essencialmente uma separação material entre economia e ecologia, 

porque a base do desenvolvimento das relações produtivas está na natureza e a natureza só 

pode ser compreendida  enquanto integrante das relações humanas - aqui inseridas as 
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relações econômicas, que vão proporcionar o bem estar social, e esta união visceral  tem de 

ser observada no interior do ordenamento jurídico.  

               São estes os elementos que suportam a tese de que a realização do art. 225 

da Constituição Federal passa pela efetivação do art. 170, devendo ser sempre repetida a  

operação de exegese quando consubstanciada a aplicação do texto legal em sentido inverso. 

Para a plena realização do almejado estado Social “comprometido com a relação mais 

saudável e não auto-destrutiva da sociedade com seus recursos naturais, tornam-se 

imperativos uma produção normativa compatível e um gerenciamento administrativo da 

atividade econômica, isto é, a implementação de políticas públicas”22. 

                 Em respeito a vontade suprema da  Carta Magna,  que ao criar normas 

superiores albergou a idéia de coexistência  dos seus princípios, o Direito Ambiental 

Econômico não faculta a escolha entre  aspectos prevalentes e  incondicionais de  

preservação ou  desenvolvimento, sendo ambos  necessários para a consecução de uma 

finalidade essencial do texto constitucional: O da realização de uma existência digna, do 

bem estar  e a consecução da paz social enquanto finalidade última do direito, sendo certo 

que inexiste proteção constitucional à ordem econômica que sacrifique o meio ambiente. 

 

1.5 - AUTONOMIA DO DIREITO AMBIENTAL : 

 

                           O conceito de autonomia dos diversos ramos do Direito é bastante 

discutível, mesmo porque os conceitos fundamentais do direito tradicional são válidos em 

qualquer dos segmentos do Direito. A aceitação da idéia de "Direitos" autônomos pode 

sugerir a existência de "direitos" paralelos, mas, o Direito Ambiental não se coaduna com 

esta tese, pois que é direito de coordenação, que se impõe a outros ramos do Direito, na 

medida em que tem como fundamento de validade um preceito constitucional (art. 225, da 

CF).   

                         A autonomia do direito ambiental tem sido uma conquista lenta e que ainda 

não está consolidada, a identificação dos traços distintivos da disciplina em relação a outros 

ramos do direito foi obtida a partir da identificação de suas principais características          e  

 
22 Derani, Cristiane. Direito Ambiental Econômico, São Paulo, Max Limonad. 1997.  p  243 
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princípios, uma espécie de teoria geral do direito ambiental sendo igualmente correto se 

inferir que esta autonomia e suas relações de interdependência ainda não estão 

perfeitamente nítidas para significativa parcela da doutrina.  

                           O certo é que mesmo em ordenamentos jurídicos que já consagram esta 

independência do Direito Ambiental, há necessidade de enfrentamento de questões 

importantes relativas a definição de conceitos básicos, delineamento e extensão do campo 

de estudo da disciplina, e bem assim o seu relacionamento como outros ramos do Direito.  

                          O Direito Ambiental possui características especiais, é um direito 

horizontal, que traspassa praticamente todos os ramos do Direito, contendo normas próprias 

de outros ramos da ciência jurídica, mas, que interessam direta ou indiretamente ao Direito 

Ambiental, o que torna o seu estudo uma atividade rica do ponto de vista didático, porém 

extremamente difícil e complexa de ser identificada, individualizada e sistematizada, como 

ocorre com as disciplinas mais tradicionais da ciência jurídica.  

                           Para Paulo de Bessa Antunes23 “as normas ambientais tendem a se 

incrustar em cada uma das demais normas jurídicas, obrigando a que se leve em conta a 

proteção ambiental em cada um dos demais ramos do Direito. O Direito Ambiental penetra 

em todos os demais ramos da Ciência Jurídica. Os direitos que vêm surgindo, sobretudo a 

partir da década de 1960, são essencialmente direitos de cidadania, ou seja, direitos que se 

formam em decorrência de uma crise de legitimidade da ordem tradicional”. 

             Em realidade, esta autonomia do Direito Ambiental é fato inconteste; a 

matéria tem constado do programa letivo dos principais centros universitários do mundo e 

mesmo do Brasil, mesmo enfrentando as resistências de alguns que a identificam como 

parte do Direito Administrativo; esta visão é equivocada e estreita. 

                       O Direito Ambiental avança muito além deste ramo do Direito, contendo 

normas de Direto Civil (função social da propriedade e meio ambiente, restrições ou limites 

ao direito de propriedade em função do meio ambiente, direitos de vizinhança, direito de 

dispor da propriedade tombada pelo seu valor histórico, arquitetônico ou paisagístico,etc), 

de Direito Penal (crimes e infrações administrativas perpetrados contra o meio ambiente, 

responsabilidade penal da pessoa jurídica, etc); Direito Processual (procedimentos  próprios  

 
23 Antunes, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. Rio de Janeiro. Ed. Lumen Juris. 1999. Pág. 24 
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das ações criminais ambientais); Direito Tributário (regime fiscal das propriedades 

ambientalmente protegidas por disposição de lei, etc); Direito Constitucional (dezenas de 

dispositivos constitucionais mencionam regras de proteção ambiental, havendo um capítulo 

específico); Direito do Trabalho (regras pertinentes ao meio ambiente do trabalho e 

proteção do trabalhador, e outros). 

                           É inegável, o Direito Ambiental tem um caráter diferenciado, possuindo 

ainda dispositivos não previstos ou regulamentados nos ramos tradicionais do Direito, a 

exemplo das regras jurídicas que disciplinam o uso das técnicas  de genética para 

modificação de espécimes vegetais e animais, ou mesmo do uso da energia nuclear, apenas 

para citar alguns exemplos especiais. 

                            Em suma, por tudo que aduzimos, podemos dizer que trazer para o Direito 

Ambiental a discussão sobre se este é autônomo ou não, é reproduzir uma discussão 

ontologicamente superada. Explica Paulo de Bessa Antunes24 que “o Direito Ambiental 

como direito humano  fundamental, não pode ficar subordinado às regras do Direito do 

proprietário ou do Direito do patrão, assim como não pode ficar subordinado às regras do 

Direito do Estado contra os direitos da cidadania; ao contrário, são aqueles direitos que 

devem se subordinar e se transformar em razão de necessidades prementes da humanidade 

que se refletem juridicamente na categoria dos direitos humanos fundamentais”. 

 

1.6 – PRINCÍPIOS DO DIREITO AMBIENTAL  

 

                         A Declaração Universal do meio Ambiente de 1972,  em Estocolmo na 

Suécia, confirmada pela Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento/ECO 92, elevou o meio ambiente a uma categoria   especial : a de direito 

fundamental para a humanidade, com um espectro de vinte e seis princípios fundamentais a 

lhe emprestar substância e conteúdo capaz de permitir uma universalização, pela concreção 

nos mais diversos ordenamentos jurídicos (foram exatamente estes princípios que deram 

forma ao Capítulo do meio ambiente da Constituição brasileira de 1988).  

                           Os princípios fundamentais do direito ambiental  também podem          ser  

 
24 Antunes, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. Rio de Janeiro. Ed. Lumen Juris. 1999. Pág. 27 
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encontrados nas principais constituições estrangeiras (brasileira) e nos tratados 

internacionais que organizam o processo característico da regionalização (Mercosul, Alca, 

Nafta, etc), como no caso da União Européia com  o seu  Direito Comunitário (união 

institucional iniciada pela  Comunidade Européia do Carvão e do Aço/CECA, Comunidade 

Européia de Energia Atômica/CEEA, e Comunidade Econômica Européia/CEE, cuja 

construção foi iniciada há 50 anos e permanece evoluindo) uma ordem jurídica 

supranacional e capaz de unir os sistemas jurídicos dos países componentes da 

Comunidade. 

                              É lúcida a compreensão do que são os princípios do Direito no 

entendimento do jurista Gomes Canotilho25: “os princípios contêm um grau elevado de 

abstração, o que os torna conceitualmente vagos e indeterminados requerendo uma 

operação secundária de mediações concretizadoras, ao contrário das regras que primam 

pela clareza e pela possibilidade de aplicação imediata, recorrendo-se às vias 

interpretativas, numa incidência menor que os  primeiros, ou com menor mediação 

semântica”. 

                           O Capítulo do Meio Ambiente é um dos mais avançados da nossa 

Constituição, sendo  este considerado  como direito de todos e bem de uso comum do povo 

e essencial a sadia qualidade de vida. Assim é que o art. 225, §4º, declara alguns 

ecossistemas como patrimônio nacional, não necessariamente para torna-los estaticamente 

conservados,  pelo contrário, sua utilização econômica e racional, inclusive quanto à 

utilização dos recursos naturais, é admissível desde que ex vi legis. 

                           Deve ser compreendido que o meio ambiente é um valor preponderante 

(mas, não intolerante ou excludente) que  deve estar interligado ao desenvolvimento, 

cabendo à lei  a importante função de ditar os parâmetros desta convivência, cumprindo 

ressaltar que a depender do tipo de ecossistema protegido pela norma, ele estará a merecer 

uma maior ou menor proteção, podendo o seu uso variar da simples exploração – por vezes 

controlada – para o turismo, ou mesmo a um uso intensivo de seus recursos naturais, sendo 

mister neste contexto que o Estado venha a interceder no sentido de controlar (licenciando)  

e evitar ao máximo a ocorrência de danos.     

 
25  Canotilho, J.J. Gomes.Direito Constitucional e teoria da Constituição. Coimbra.  Almedina, 1999. p.122.     
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                Alguns dos  princípios fundamentais do direito ambiental  estão  presentes 

na “Constituição econômica” (ou em teorias econômicas), denotando a intersecção do 

Direito Ambiental com o Direito Econômico. Convém ressaltar que o Direito Ambiental 

possui hoje, uma identidade mundial, devido a origem de seus princípios que, na sua 

maioria, foram oriundos de convenções internacionais de meio ambiente promovidas por 

organizações internacionais (como a ONU), como já havia sido colocado. Assim, podemos 

citar: 

          I - Princípio do direito humano fundamental:  Pode ser identificado no 

caput do art. 225 da Constituição Federal, que dispõe verbis: Todos  tem direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defende-lo e 

preserva-lo para as presentes e futuras gerações. O direito ao ambiente é um direito 

humano fundamental, com especial valoração em relação a outros direitos. Este é o 

primeiro e mais importante princípio do Direito Ambiental para Paulo de Bessa Antunes26.   

          O status diferenciado de direito humano fundamental concedido ao meio 

ambiente, situa o mesmo em um plano superior dentro do ordenamento jurídico, impondo a 

necessidade de respeito pelos cidadãos e de consonância pelas demais normas jurídicas, 

posto que todo o sistema fica vinculado. Cumpre destacar, ainda, que todos os demais 

princípios do Direito Ambiental  irão advir deste preceito,  fazendo com que surjam para o 

direito com uma força diferenciada e especial.  

                            O reconhecimento internacional deste enunciado, pode ser encontrado nos 

princípios 1 e 2 da Declaração de Estocolmo proclamada em 1972, depois reafirmado pela 

Declaração do Rio, proferida na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, mais conhecida como Rio 92, que estabelece : Princípio 1 : Os seres 

humanos constituem o centro das preocupações relacionadas com o desenvolvimento 

sustentável. Têm direito a uma vida saudável e produtiva em harmonia com o meio 

ambiente. 

                           II - Princípio da cooperação ou da participação, presente na Constituição 

da República, no caput do art. 225,  este princípio se projeta em nível internacional e      no  

 
26 Antunes, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 2º ed. Rio de janeiro. Lumen Juris. 1998. Pág. 25 
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plano nacional.  Internamente ele informa uma atuação conjunta do Estado (em seus mais 

diversos níveis: União, Estados e Municípios da federação) e da sociedade na escolha de 

prioridades da política ambiental, e, bem assim na obrigação de promover a defesa do meio 

ambiente.  

                           Alguns aspectos da legislação denotam este caráter do Direito Ambiental 

como, por exemplo: a exigência legal de constituição dos conselhos de meio ambiente, que 

presentes nos Municípios, Estados e  a nível Federal (pelo CONAMA), tem assegurada      a 

ampla participação da sociedade em suas composições27 através de Organizações Não 

Governamentais - ONGs, associações, sociedades civis, fundações e outras entidades 

privadas diversas  que direta ou indiretamente trabalham com a proteção do meio ambiente.  

                            É  muito clara a presença no texto constitucional deste princípio, 

consignado inclusive em Cartas estrangeiras a exemplo da Constituição Espanhola: “art. 45, 

§2º - Os poderes públicos velarão pela utilização racional de todos   os recursos naturais, 

com o fim de proteger e melhorar a qualidade de vida e defender e restaurar o meio 

ambiente, apoiando-se na indispensável solidariedade coletiva”28.  

                           Por este princípio, portanto, fica claro que a responsabilidade de proteção e 

preservação do meio ambiente para as gerações futuras é de ordem privada e pública, tem 

previsão em nossa Constituição no art. 23, VI, que dispõe: 

“Art. 23 –É competência comum da União, Estados , do distrito Federal e 

dos Municípios: 

 VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de 

suas formas “ 

                            O enunciado básico tem  amparo, ainda,  na Lei do Meio Ambiente (Lei 

nº 9.605/98) que impõe a necessidade de cooperação internacional para a preservação do 

meio ambiente, nos artigos 77 e 78.  

     A Lei da Vida, mais conhecida como Lei dos Crimes Ambientais – Lei  

 

 
27 A Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, instituidora do Sis tema Nacional de Meio Ambiente – Lei nº 

6.938/81 ressalta esta necessidade. 
28 Mateo, Ramon Martin. Tratado de Derecho Ambiental. 2 vols. Madrid.  Trivium, 1991. 
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Federal nº 9.605/98 – dispõe nos artigos 77 e seguintes sobre a cooperação internacional 

para a preservação do meio ambiente destacando que “resguardados a  soberania nacional, a 

ordem pública e os bons costumes o Governo brasileiro prestará, no que concerne ao meio 

ambiente, a necessária cooperação a outro país, sem qualquer ônus”, passando em seguida a 

regular as hipóteses de admissão desta cooperação, bem assim a necessidade das 

solicitações estrangeiras serem dirigidas ao Ministério da Justiça. 

      Nesta linha de raciocínio é legítimo se concluir que o citado princípio se 

projeta em dois níveis de cooperação: nacional  ou interno e internacional ou externo, 

sempre com o fito de promovera proteção do meio ambiente. 

      III - Princípio do poluidor- pagador ou da responsabilidade, que impõe 

ao "sujeito econômico"  que  causar um problema (dano) ambiental, a obrigação de arcar 

com os custos da neutralização do dano.  Este princípio está projetado no direito 

internacional, nos principais ordenamentos jurídicos do “primeiro mundo”, estando 

igualmente  presente na “Constituição” da Europa (tratados instituidores de Amsterdã, 

assinados em 02 de outubro de 1997, art. 174, n. 2,  in fine).   

                            No ordenamento jurídico brasileiro, temos que a responsabilidade civil 

pela prática de dano ambiental é objetiva, sendo necessário apenas que se prove a 

existência efetiva do dano, autoria e o seu nexo de causalidade, independentemente da 

comprovação de culpa.  

                           A este respeito Antônio Herman Benjamin29 adverte que mais importante 

do que a responsabilização do infrator ambiental, ainda que objetivamente, é a prevenção 

do dano, assim: “a reparação do dano não pode minimizar a prevenção do dano. É 

importante salientar este aspecto. Há sempre o perigo de se contornar a maneira de se 

reparar o dano, estabelecendo-se uma liceidade para o ato poluidor, como se alguém 

pudesse  afirmar : poluo mas pago. Ora, o princípio poluidor-pagador que está sendo 

introduzido em Direito internacional não visa coonestar a poluição, mas evitar que o dano 

ecológico fique sem reparação... o princípio poluidor-pagador não é um princípio            de  

 

 
29 Benjamim, Antônio Herman (Coord.). Dano Ambiental : prevenção, reparação e repressão (vários artigos). 

São Paulo. Revista dos Tribunais. 1993. pag. 227. 
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compensação dos danos causados pela poluição. Seu alcance é mais amplo, incluídos todos 

os custos da proteção ambiental, quaisquer que eles sejam, abarcando, a nosso ver, os 

custos de prevenção, de reparação e repressão do dano ambiental”. 

                             Este importante princípio do Direito Ambiental tem ainda  como variante 

o princípio do usuário pagador que, como o próprio título sugere impõe “a 

responsabilidade daquele que utiliza recursos da natureza, de compensar pecuniariamente 

pelo consumo, preferencialmente aplicando os valores arrecadados em defesa do meio 

ambiente, compensando os danos ambientais causados pelo uso, e tornando mais 

parcimoniosa a destruição da natureza, em face do custo imposto pelo seu uso”30.  

     IV - Princípio do ônus social:  este representando, de certo modo,  a 

antítese do princípio. do poluidor- pagador (embora atue em apoio e paralelamente àquele), 

porque o Estado arcaria com uma parte do custo de implementação de qualidade ambiental.  

                          O ônus da degradação ambiental deveria ser suportado solidariamente 

(responsabilidade civil objetiva) por toda a sociedade que, representada pelo Estado, deve 

participar através de seus órgãos e entidades do processo de recuperação de áreas 

degradadas, o que ocorre efetivamente na prática, quando constatamos a ocorrência de um 

dano ambiental causado por um particular, temos a imediata aplicação do princípio do 

poluidor pagador impondo a obrigação de recomposição do meio ambiente degradado, e 

paralelamente o Estado (representando a sociedade) deve atuar de modo a minorar as 

conseqüências do ato prejudicial ao meio ambiente, onerando indiretamente a sociedade, 

consubstanciando o ônus social;  

       V - Princípio da Responsabilidade Civil Objetiva, esta no enunciado do 

parágrafo 3º, do art. 225, Constituição Federal que dispõe assim:  

“as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 

sujeitarão os infratores pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 

administrativas, independentemente da obrigação de reparar danos 

causados”.  

 
30 atualmente, com estas finalidades, o Ministério Público de Pernambuco vem tentando impor ao Governo 

estadual a cobrança pelo uso da água subterrânea que, presentemente, pode ser retirada dos lençóis freáticos 

sem qualquer custo, provocando uma excessiva explotação – inclusive com finalidade de lucro. 
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                            O princípio é declarado, igualmente, pelo enunciado da Lei nº 6.938/81 

(Lei da Política Nacional de Meio Ambiente) nos art. 4º, VII, e , 14,  caput e §1º.  

                             Importante acrescentar que a novel Lei 9.605/98 trazia em seu bojo a 

responsabilidade civil objetiva por danos ambientais, tendo sido objeto de veto 

presidencial, o que não elide, em absoluto, a aplicação do citado princípio, pois que o 

mesmo exsurge do sistema constitucional de proteção ao meio ambiente, o que denota uma 

tendência mundial. 

                            Corroborando esta assertiva o Des. Sebastião Valdir Gomes31 esclarece 

que: “ A responsabilidade civil objetiva em matéria ambiental, pois, no Direito brasileiro, 

possui assento na Carta Magna, que a recepcionou da legislação infraconstitucional, 

conforme posto por Paulo de Bessa Antunes compreendendo que há a aditar que a parte 

final  do parágrafo 3º do art. 225 da Constituição Federal estabeleceu a responsabilidade 

civil objetiva em matéria ambiental. A bem da verdade deve ser salientado que a 

responsabilidade civil objetiva já preexistia à carta Constitucional no art. 14, parágrafo 1º, 

da Lei nº 6.938/81”;  

                             Explicando a natureza deste instituto em nosso ordenamento, o preclaro 

professor Andréas Krell32 aduz que “o fundamento da introdução da responsabilidade 

objetiva pelo dano ambiental no Brasil é a teoria do risco-proveito, que é um corolário do 

princípio do poluidor-pagador, consagrado internacionalmente como um dos princípios 

básicos do Direito Ambiental. Não convencem inteiramente os autores que vêem como 

fundamento dessa responsabilidade objetiva a teoria do risco integral, que não permite 

fatores excludentes da responsabilidade”.  

                             VI - Princípio da precaução, seu enunciado orienta a política ambiental 

preventiva,  objetivando uma qualidade ambiental favorável  (o máximo possível livre de 

perigos)  e utilizadas parcimoniosamente.,  valendo-se do planejamento e controle prévios; 

no direito internacional temos como exemplo a  legislação comunitária européia  (art. 2, do  

 

 
31 Gomes, Sebastião Valdir. Direito Ambiental Brasileiro. Porto Alegre. Ed. Síntese. 1999. p. 105. 
32 Krell, Andréas. Concretização do Dano Ambiental : Algumas objeções à teoria do “risco integral”.  In 

Anuário dos Cursos de Pós-Graduação em Direito da  Faculdade de Direito do Recife/UFPE. Recife. Nº 8.   

UFPE. 1997.  P. 42.  
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tratado da União Européia / Roma). No Direito pátrio a exigência legal de elaboração de 

EIAs (Estudos de Impacto Ambiental)  suas variantes e  seu consectário o RIMA (Relatório 

de Impacto Ambiental, que surge como conseqüência natural da avaliação de impactos 

ambientais. 

                            Na explanação de Luís César Ribas33 fica nítida a conceituação do que é 

um RIMA:  “um relatório técnico, produzido da maneira o mais sucinta e sistematizada, 

com vistas à discussão em audiências públicas, após ser submetido, anteriormente, à análise 

de corpos técnicos pertinentes à questão do licenciamento ambiental de empreendimentos “, 

demonstrando a necessidade de se prevenir a ocorrência de danos ambientais. 

                            Na prática,  pode-se afirmar que  a decisão final do processo de qualquer 

avaliação de impacto ambiental, é um posicionamento político, juridicamente orientado, 

devendo o Poder Público fiscalizar a medida do bom senso desejada pelo princípio do 

desenvolvimento sustentável, sem permitir que fatores ilegais ou  espúrios venham  a se 

impor.   

                             O Estudo de Impacto Ambiental, em qualquer de suas variantes,  reflete a 

importância do Princípio da Precaução para o Direito Ambiental, sendo um instrumento da 

Política Nacional de Meio Ambiente.   

                             Antonio Herman Benjamin34 acrescenta que “no mundo inteiro o Estudo 

Prévio de Impacto Ambiental (EPIA) é considerado um dos instrumentos imprescindíveis 

de proteção jurídica do ambiente. Seus objetivos – todos colimando um maior controle da 

álea discricionária da Administração Pública ambiental – são diversos e multifacetários, 

podendo ser classificados em quatro categorias principais : a) prevenção (e até precaução) 

do dano ambiental; b) transparência administrativa quanto aos efeitos ambientais de 

empreendimentos públicos e privados; c) consulta aos interessados; d) decisões 

administrativas informadas e motivadas”.  

                              VII - Princípio do direito ao meio ambiente ecologicamente  equilibrado   

 

 
33 Ribas, Luís César. A Problemática Ambiental. São Paulo. Ed. de Direito. 1999. p. 53 
34 Benjamin, Antônio Herman. Introdução ao direito Ambiental Brasileiro. In Anais do 3º Congresso 

Internacional de Direito Ambiental, 30 de maio a 02 de junho de 1999 : A Proteção jurídica das florestas 

tropicais (Org. Antonio Herman Benjamin). São Paulo.1999. 
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conforme a exegese dos arts. 225  e 170, VI, da Constituição Federal. A positivação deste 

princípio ilumina o desenvolver da ordem econômica, impondo a sua sustentabilidade.  

                           O meio ambiente é um bem difuso, sendo direito de terceira geração; 

modernamente, pode ser destacada a menção a mais de uma categoria de direitos 

fundamentais, assim, segundo Bonavides35 “Enfim, se nos deparam direitos da primeira, da 

segunda e da terceira geração, a saber, os direitos de liberdade, de igualdade e de 

fraternidade, conforme tem sido largamente assinalado, com inteira propriedade, por 

abalizados juristas”, explicando que os direitos de primeira geração corresponderiam aos 

direitos civis e políticos, os de segunda aos culturais e econômicos e os de terceira, o 

desenvolvimento, a paz , o meio ambiente, a propriedade sobre o patrimônio comum da 

humanidade e o direito de comunicação. 

     VIII - Princípio da Reparação, que encontra seu fundamento de eficácia e 

validade no princípio da prevenção, na medida em que se for verificada a falha na 

prevenção ou precaução do dano ambiental subsistirá a obrigatoriedade de reparação do 

meio ambiente degradado,  podendo ser inferido do artigo 225, §2º , da Constituição da 

República e bem assim do art. 2º, VIII, da Lei nº 6.938/81 (Lei da Política Nacional do 

Meio Ambiente).  

                          O conteúdo deste princípio, em muito se aproxima do princípio do 

poluidor-pagador, que vai indicar a pessoa a ser responsabilizada pelo dano, enquanto este 

apenas vai sinalizar que o meio ambiente deverá ser recomposto; 

                          IX - O  Princípio do Desenvolvimento Econômico Sustentável (ou 

sustentado), já amplamente comentado pode igualmente ser considerado neste contexto, 

posto que deflui do caput do art. 225 da Lei Maior, vinculando todo Direito Ambiental, em 

qualquer nível. 

                          Neste contexto,  em 1973 foi lançado o conceito de eco-desenvolvimento, 

cujos princípios foram formulados por Ignacy Sachs36, sendo os caminhos para tal: A 

satisfação das necessidades básicas; solidariedade com as gerações futuras; participação da  

 

 
35  Bonavides, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 7.   São Paulo. Ed. Malheiros. 1997. Pág. 65 
36  Sachs, Ignacy. Ecodesenvolvimento: crescer sem destruir. São Paulo. Vértice, 1986. p. 37 
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população envolvida no desenho e na implementação dos projetos; preservação dos 

recursos naturais e do meio ambiente; elaboração de um sistema social que garanta 

emprego, segurança social e respeito a outras culturas; programas de educação. 

                          Na visão do ilustre economista polonês (naturalizado francês), ao planejar 

o desenvolvimento, devemos considerar simultaneamente cinco dimensões de 

sustentabilidade:  

                          A sustentabilidade social, entendida como a consolidação de um processo 

de desenvolvimento baseado em outro tipo de crescimento e orientado por outra visão do 

que é a boa sociedade. O objetivo é construir uma civilização do "ser", em que exista maior 

eqüidade na distribuição do "ter" e da renda, de modo a melhorar substancialmente os 

direitos e as condições de amplas massas de população e a reduzir a distância entre os 

padrões de vida de abastados e não-abastados. 

                         A sustentabilidade econômica, possibilitada por uma alocação e gestão 

mais eficientes dos recursos e por um fluxo regular do investimento público e privado. Uma 

condição fundamental para isso é superar as atuais condições externas, decorrentes de uma 

combinação de fatores negativos já mencionados: o ônus do serviço da dívida e do fluxo 

líquido de recursos financeiros do Sul para o Norte, as relações adversas de troca, as 

barreiras protecionistas ainda existentes nos países industrializados e, finalmente, as 

limitações do acesso à ciência e à tecnologia. A eficiência econômica deve ser avaliada por 

meio de critérios de lucratividade microempresarial. 

                         A sustentabilidade ecológica (ambiental), que pode ser incrementada pelo 

uso das seguintes alavancas: 

- intensificação do uso dos recursos potenciais dos vários ecossistemas - com um mínimo 

de dano aos sistemas de sustentação da vida - para propósitos socialmente válidos; 

- Limitação do consumo de combustíveis fósseis e de outros recursos e produtos facilmente 

esgotáveis ou ambientalmente prejudiciais, substituindo-os por recursos ou produtos 

renováveis e/ou abundantes e ambientalmente inofensivos; 

- Redução do volume de resíduos e de poluição, por meio da conservação e reciclagem de 

energia e recursos; 

- Autolimitação do consumo material pelos países ricos e pelas camadas sociais 

privilegiadas em todo o mundo; 
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- Intensificação da pesquisa de tecnologias limpas e que utilizem de modo mais eficiente os 

recursos para a promoção do desenvolvimento urbano, rural e industrial; 

- Definição das regras para uma adequada proteção ambiental, concepção da máquina 

institucional, bem como a escolha do conjunto de instrumentos econômicos, legais e 

administrativos necessários para assegurar o cumprimento das regras. 

                         A sustentabilidade espacial, voltada a uma configuração rural-urbana mais 

equilibrada e a uma melhor distribuição territorial de assentamentos humanos e atividades 

econômicas, enfrentando as seguintes questões: 

- Concentração excessiva de pessoas e atividades nas áreas metropolitanas; 

- Destruição de ecossistemas frágeis, mas, vitalmente importantes, por processos de 

colonização descontrolados; 

- Promoção de projetos modernos de agricultura regenerativa e agroflorestamento, operados 

por pequenos produtores, proporcionando para isso o acesso a pacotes técnicos adequados, 

ao crédito e aos mercados; 

- Ênfase no potencial para industrialização descentralizada, associada a tecnologias 

de nova geração (especialização flexível), com especial atenção às indústrias de 

transformação de biomassa e ao seu papel na criação de empregos rurais não 

agrícolas;  

- - Estabelecimento de uma rede de reservas naturais e de biosfera para proteger a 

biodiversidade. 

                          A sustentabilidade cultural, em busca das raízes endógenas dos modelos de 

modernização e dos sistemas rurais integrados de produção, privilegiando processos de 

mudança no seio da continuidade cultural e traduzindo o conceito normativo de 

ecodesenvolvimento em uma pluralidade de soluções particulares, que respeitem as 

especificidades de cada ecossistema, de cada cultura e de cada local; 

     X - Princípio da universalidade ou da Ubiqüidade, explica Sebastião 

Valdir Gomes37 que “o meio ambiente precisa ser levado em consideração universalmente e 

no conjunto das atividades humanas, desde as referentes ao desenvolvimento econômico 

(agrário, industrial, comercial, etc), até as referentes à educação (obrigatória em todos      os  

 
37 Gomes, Sebastião Valdir. Direito Ambiental Brasileiro. Porto Alegre. Ed. Síntese. 1999. pág. 73 
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níveis em matéria ambiental), cultura, (a referência do meio ambiente cultural), consumo (a 

exemplo do controle dos defensivos químicos tóxicos na produção de alimentos), etc, eis 

que dizem respeito à qualidade de vida e, portanto, ao conjunto das condições da existência 

humana”. 

      XI - Princípio da Publicidade, típico do Direito Administrativo e 

Constitucional, como é notório, rege todos os atos da Administração Pública (art. 37, caput  

da CF), assumindo uma feição especial em matéria ambiental na Lei Maior (art. 225, 

parágrafo 1º, inc. IV, parte final) e em âmbito infraconstitucional no art. 4º, inc. V, e art. 

10, parágrafo 1º da Lei nº 6.938/81, sem citar outros dispositivos legais. A informação 

ambiental tem caráter público, deve estar sempre acessível e ao alcance da sociedade, 

cumprindo à Administração o dever de dar publicidade de seus atos. Este princípio se 

reveste de especial importância no Direito Ambiental, posto que é do espírito da legislação 

ambiental a democratização de suas informações, de modo a permitir que a sociedade 

participe de suas decisões, e, bem assim possa contesta-las; 

       XII - Princípio da Atividade Controlada, citado por Paulo de Bessa 

Antunes38, tem enunciado que interessa diretamente ao Direito Ambiental, estando presente 

em todos os dispositivos da Constituição da República (ex vi do art. 21, XXIII, alíneas a, b 

e c)  que se referem a atividade nuclear, uma vez que a utilização deste tipo de energia, 

pelas suas características especiais, não está vinculada ao modelo econômico da livre 

iniciativa (regime de economia de mercado), sofrendo um rígido controle administrativo.  

                            Neste contexto, cumpre destacar que em decorrência do grande interesse 

social, a atividade que envolva uso de energia nuclear deve ser submetida a licenciamento 

(inclusive ambiental), estando ainda jungidas ao controle administrativo da Comissão 

Nacional de Energia Nuclear, instituída pela Lei nº 4.118, de 27 de agosto de 1962, alterada 

pela Lei nº 6.189/74 e Lei nº 7.781, de 27 de junho de 1989.      

                              Se, rigorosamente, este princípio não pode ser considerado próprio      do 

Direito Ambiental, sem dúvida a este interessa, face as repercussões da atividade controlada 

(nuclear) no meio ambiente. O Capítulo constitucional do meio ambiente (art. 225 da CF),  

 

 
38 Antunes, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. Rio de Janeiro.  Lúmen Júris. 1999. P. 500 
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destaca, ainda, a necessidade de que a localização das usinas nucleares seja decidida por lei 

federal. 

       XIII - Princípio do in dúbio pro meio ambiente, em face da importância 

do bem ambiental e considerando que o mesmo representa um direito humano fundamental, 

de status superior e diferenciado, tem-se que a exemplo do que ocorre em outros ramos do 

Direito, um princípio deve nortear a atividade interpretativa de suas normas,  sendo que no 

Direito Ambiental prevaleceria a hermenêutica favorável ao meio ambiente, em se 

verificando qualquer dificuldade interpretativa, mesmo em respeito a outros princípios 

fundamentais como o princípio da precaução e o da prevenção.  

                           Em nosso ordenamento jurídico, a subsunção ou mesmo a integração de 

normas realizada de modo a asseverar a proteção do meio ambiente estaria em consonância 

com a importância que lhe foi concedida em nível constitucional, e, deste modo o meio 

ambiente tem assegurada uma proteção especial e diferenciada, que surge de sua hierarquia 

superior, sendo esta advinda do capítulo constitucional do meio ambiente (art. 225 da Carta 

Magna).                           

                 Como podemos verificar, a legislação nacional tem se adequado aos 

postulados das convenções internacionais de meio ambiente em sua plenitude. Podemos 

afirmar com segurança que os princípios fundamentais do Direito Ambiental estão 

presentes em nosso direito positivo, embora, lamentavelmente ainda dispersos, sentindo a 

ausência de uma  codificação, o que dificulta a sua utilização plena e eficaz ou mesmo o 

seu domínio pela comunidade de intérpretes, provocando prejuízos ao  meio ambiente e 

conseqüentemente à sociedade. 

                            Na prática, em diversos momentos, o Direito Ambiental vem a confrontar-

se com outros ramos do Direito,  posto que o progresso social e econômico da humanidade 

sempre implica em perdas ambientais, face a necessidade de utilização dos recursos 

ambientais, sendo necessária, neste instante, a intervenção do Direito Ambiental para 

conciliar o desenvolvimento, de modo a que este se verifique em consonância com as 

necessidades de preservação do meio ambiente para as gerações presentes e futuras, como 

quer o princípio do desenvolvimento sustentável. Neste momento, o princípio do “in dúbio 

pro meio ambiente” atua imperativamente, integrado ao sistema jurídico nacional, embora 

em posição privilegiada. 
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                             Os mais importantes princípios do Direito Ambiental foram declarados em 

Convenções Internacionais de meio ambiente promovidas por organizações internacionais, 

e, posteriormente inseridos nos respectivos ordenamentos jurídicos nacionais, conferindo, 

assim, uma identidade própria à disciplina. Independente das declarações oriundas de 

outros conclaves ambientais, na consolidação apresentada em carta da Convenção 

Internacional de Meio Ambiente do Rio de Janeiro (conhecida como Rio 92 ou ECO 92), 

em especial,  foram colocados importantes postulados39. 

 

 

 
39 a) O homem tem direito fundamental a condições de vida satisfatórias, em um ambiente saudável, que lhe 

permita viver com dignidade e bem estar, em harmonia com a natureza, sendo educado para defender e 

respeitar estes valores.  

   b) O homem tem direito ao desenvolvimento sustentável, de tal forma que responda eqüitativamente às 

necessidades ambientais e de desenvolvimento das gerações presente e futuras. 

c) Os  países têm responsabilidade por ações ou omissões cometidas em seu território, ou sob seu controle, 

concernente aos danos potenciais ou efetivos ao meio ambiente de outros países ou de zonas que estejam fora 

dos limites da jurisdição nacional. 

d) Os países têm responsabilidades ambientais comuns , mas diferenciadas, segundo seu desenvolvimento e 

sua capacidade. 

e) Os países devem elaborar uma legislação nacional correspondente à responsabilidade ambiental em todos 

os seus aspectos.  

f) Quando houver perigo de dano grave e irreversível, a falta de certeza científica absoluta não deverá ser 

utilizada como razão para adiar-se a adoção e medidas eficazes em função dos custos, para impedir a 

degradação do meio ambiente (princípio da precaução). 

g) O Poder Público e os particulares devem prevenir os danos ambientais, havendo correção, com 

prioridade, na fonte causadora. 

h) Quem polui deve pagar e, assim, as desp esas resultantes das medidas de prevenção, de redução da 

poluição e da luta contra a mesma, devem ser suportadas pelo poluidor. 

i) As informações ambientais devem ser transmitidas pelos causadores, ou potenciais causadores de poluição 

e degradação da natureza, e repassadas pelo Poder Público à coletividade. 

j) A participação das pessoas e das organizações não governamentais nos procedimentos de decisões 

administrativas e nas ações judiciais ambientais deve ser facilitada e encorajada. 
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                            Nas palavras do sempre respeitado Leonardo Boff40, uma democracia 

ecológico-social aceita em seu seio, como cidadãos, não apenas os seres humanos, mas 

todos os seres vivos: “Todos os seres são também cidadãos, sujeitos de direitos, de serem 

respeitados como outros em sua alteridade, em sua existência, em sua vida, em sua 

comunhão conosco e com o nosso destino e em seu futuro, que pode até independer de 

nós”.  

 

1.7 - FONTES DO DIREITO AMBIENTAL  

 

                             As fontes do Direito Ambiental são as tradicionalmente citadas para o 

Direito, com algumas peculiaridades. Em face do que dispõe o princípio da ubiqüidade 

tornou-se necessária uma ação integrada dos diversos países em defesa do meio ambiente, 

na medida em que a questão ambiental interessa a todo planeta, indistintamente.  

                           Como foi colocado anteriormente, o Direito Ambiental tem uma 

identidade mundial, veio a ser consolidado a partir de princípios fundamentais consagrados 

em protocolos e em convenções internacionais organizadas por  entidades internacionais, a 

exemplo da Organização das Nações Unidas - ONU. 

                             Organizações Internacionais como a ONU, tem promovido convenções 

cujo objetivo principal prende-se à necessidade de unificar o tratamento dispensado a 

questão ambiental,  forçando os países a implementarem em seus respectivos ordenamentos 

jurídicos princípios fundamentais ambientais . No Brasil, o complexo de normas ambientais 

é vasto, posto que a Constituição da República alberga estas regras em um capítulo 

específico (artigo 225), e ainda dispõe que a competência para legislar em defesa do meio 

ambiente é comum aos estados, municípios e a União, dando origem a um vasto e 

intrincado sistema normativo.  

                           Convém frisar, no entanto, embora haja uma grande quantidade de normas 

ambientais em nosso sistema jurídico, modernas e atualizadas de acordo com o         Direito  

 

 

 
40 BOFF, Leonardo. Ecologia, mundialização e espiritualidade. São Paulo. Ática. 1996. p. 90 
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Internacional,  pode ser constatada uma eficácia reduzida, em face da sua tímida aplicação, 

em suma, há o Direito, mas, não há vontade política e instrumentos para implementa-lo, 

com isto,  perdem o meio ambiente e a sociedade. 

                           Outro aspecto merecedor de destaque, é o de que  o Conselho Nacional de 

Meio Ambiente – CONAMA41 vem atuando de forma intensa na elaboração de normas de 

natureza ambiental, para alguns conspurcando as competências apriorísticas do Congresso 

Nacional;  desconsiderando os aspectos legais que podem desaconselhar o desenvolvimento 

das atividades legislativas por um órgão desprovido desta competência específica, na 

prática, efetivamente  normatizações importantes tem sido implementadas através de 

Resoluções do CONAMA. 

                          A constatada distorção  decorre do vácuo legislativo existente em razão da 

inércia do Parlamento, ou por causa das fortes resistências que a matéria ambiental sempre 

enfrenta nesta instância legislativa, pois que bancadas fortes e influentes (como a bancada 

ruralista, formada por mais de uma centena de parlamentares latifundiários) estão sempre 

organizadas para obstacular a aprovação de leis ambientais. 

                             Criado pela multicitada Lei da Política Nacional de Meio Ambiente (Lei 

nº 6.938/81), alterada pela Lei nº 8.028/90, o CONAMA tem a finalidade de assessorar, 

estudar e propor ao Conselho de Governo, diretrizes de políticas governamentais para o 

meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre 

normas e padrões  compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e 

essencial à sadia qualidade de vida. 

                           Algumas tentativas de codificação da legislação ambiental já foram 

realizadas;  recentemente o anteprojeto de elaboração da Consolidação das Leis 

Ambientais, no entanto, fracassou, principalmente devido as dificuldades enfrentadas    pela  

 
41 Segundo a Lei 6.938/81 (Lei da Política Nacional de Meio Ambiente), o Conselho Nacional de Meio 

Ambiente é órgão deliberativo e consultivo, mas não é legislativo, porém, indiretamente o CONAMA tem 

“legislado” criando Resoluções e Moções sobre matéria específica de Direito Ambiental, que se projetam 

sobre o ordenamento jurídico com efeitos semelhantes ao de uma lei, o que seria inconstitucional em face da 

usurpação de competências específicas do Congresso Nacional. Esta atividade “legislativa” do CONAMA se 

deve, em muito, ao vácuo provocado pela ausência de atividade legislativa específica Poder Legislativo 

federal. 
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sua aprovação de forma consensual, e diante da certeza de que a sua tramitação no 

Congresso Nacional seria lenta e problemática, capaz até mesmo de implicar em um 

retrocesso para o Direito Ambiental, em face do perfil conservador de alguns parlamentares  

e a pressão de setores da sociedade. 

                            Diante destas constatações, é que se procedeu a decisão política de se 

submeter ao Congresso Nacional, apenas a legislação penal ambiental,  vindo o projeto a 

ser aprovado e transformado na Lei nº 9.605/98 - Lei dos Crimes Ambientais (Lei da Vida 

ou Lei da Natureza, como prefere denomina-la a propaganda oficial do governo brasileiro).  

                           Apesar dos avanços verificados na proteção do meio ambiente com a 

edição desta Lei,  é importante destacar que a ausência de codificação da legislação 

ambiental tem sido maléfica à proteção do meio ambiente, considerada a dificuldade de  

compreensão e implementação das normas ambientais que hoje, se projetam de forma 

desordenada nos três níveis (União, Estados e Municípios),  pulverizando o Direito 

Ambiental e instigando a ocorrência de conflitos normativos. 

                           Finalmente, podemos afirmar que as formas de integração normativa são 

as sugeridas pela doutrina e especificamente pela Lei de Introdução ao Código Civil; a 

analogia, enquanto fonte subsidiária do Direito, poderia se valer dos preceitos 

internacionalmente consolidados de Direito Ambiental. 

                           O Direito Ambiental é horizontal, tem intersecções com quase todos os 

ramos do Direito, razão porque podemos concluir que as suas fontes são as mesmas 

encontradas nos demais ramos, com a peculiaridade de sofrer forte influência do Direito 

Internacional Público (protocolos e convenções internacionais) e de, internamente possuir 

um órgão de natureza não legislativa (CONAMA), produzindo normas (Resoluções e 

Moções) cujos efeitos na ordem jurídica ambiental em muito se assemelham ao de leis. 

 

1.8 - A NORMA AMBIENTAL E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988  

 

                           Historicamente, não há entre os juristas um consenso na definição da 

norma jurídica, sendo o problema do estudo da norma jurídica (neste contexto incluída a 

norma ambiental) extremamente complexo. Uma norma não é construída seguindo 

parâmetros técnicos ou exatos, mas como  significação de uma categoria de ações exigidas, 
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permitidas ou proibidas pela coletividade, como corolário da opção realizada enquanto 

forma de comportamento.  

                           A norma jurídica vem a ser uma indicação de um sentido desejado e que 

sempre estará associada a problemas de hermenêutica, quando deverá ser verificada a inter-

relação entre o seu enunciado e as conjecturas históricas e axiológicas de sua formação.  

                 O Direito se exterioriza de diversos modos e aparece no mundo cada vez 

que a individualidade ofendida reage e o invoca predispondo meios para defender-se. 

Partindo do pressuposto de que os fenômenos sociais não são elementos estáticos, mas que 

possuem uma dinâmica e estão em permanente interação, não é  admissível tratar o direito 

como um elemento destacado e individualizado que existe em um mundo paralelo à 

sociedade.  

     O fenômeno normativo assume feições especiais 

quando cogitamos das normas de guarida constitucional, principalmente considerando que 

todas as normas do sistema jurídico devem guardar  consonância com  a Lei Maior, e que 

nesta via de regra as normas estão postas como princípios, o que só por só já provoca 

dissensão em face de sua natureza e conteúdo. Mister se faz, mencionar que a proteção 

ambiental em nosso País, tem status constitucional. 

     Tradicionalmente partilhando das idéias de Kelsen,  

com excepcional capacidade analítica, o Professor Lourival Vilanova42 explica que “na 

norma fundamental reside o fundamento limite de validade e dela, por inferência, não se 

podem sacar as proposições da Constituição positiva, ou as leis ordinárias ditadas com 

apoio nos preceitos da Constituição. É um tópico comum observado hoje que a decisão 

judicial vai além de uma mera dedução silogística   (segundo o modo da silogística clássica: 

premissa maior universal, premissa menor individual e conclusão individual, tendo em 

conta a redução da proposição individual à universal : o predicado é afirmado do sujeito, 

tomado em toda a sua extensão), porquanto a norma individual da sentença ultrapassa o 

âmbito da premissa maior, contendo conotação referencial nova. A proposição jurídica 

individual da sentença judicial não deriva dedutivamente da norma fundamental, nem     das  

 

 
42 Vilanova, Lourival. As Estruturas Lógicas e o Sistema do Direito Positivo. São Paulo. Max Limonad. 1997. 

Pág. 166. 
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normas constitucionais ou das leis substantivas e processuais da legislação ordinária. E, 

todavia,  na decisão normativa de um caso está potencialmente presente todo o sistema. O 

juiz é órgão em virtude de normas e decide segundo o Direito substantivo e o Direito 

adjetivo aplicáveis”. 

                 O professor José Afonso da Silva43 identifica com clareza a relação dos 

princípios constitucionais com a norma, para o autor explica que neste ramo do Direito o 

conceito de princípio tem natureza dúbia, poderia significar a norma que contém o início  

ou o esquema de um órgão, entidade ou de programa, podendo ainda ser considerada como 

mandamento nuclear de um sistema e  que   refletiria   o   verdadeiro   espírito   da   norma   

constitucional, confundindo-se com a definição das normas ditas de princípio institutivo e 

as de princípio programático, advertindo que “há, no entanto,  quem concebe normas e 

princípios como espécies de norma, de modo que a distinção entre regras e princípios 

constitui uma distinção entre duas espécies de normas”. 

      Em verdade, enquanto as normas tem por finalidade a tutela de situações 

subjetivas de vantagem ou de vínculo, reconhecendo a pessoas ou a entidades a 

possibilidade de consecução de interesses por ato próprio ou impondo ação ou abstenção de 

outrem, vinculando pessoas ou entidades à obrigação de submeter-se às exigências de 

realizar uma prestação, ação ou abstenção em benefício de terceiro. 

                           Os princípios  são mandamentos que se irradiam e vinculam os sistemas 

de normas são  núcleos de condensações nos quais confluem valores e bens constitucionais, 

para mais adiante identificar uma simbiose, porque os princípios que iniciam sendo o 

fundamento e essência de normas jurídicas, podem estar positivamente incorporados ao 

ordenamento, transmudando-se em  normas princípios e formando enunciados básicos da 

organização constitucional. Os princípios seriam abstrações a iluminar a confecção de 

normas concretas, mas, que por vezes poderiam ser cristalizados como normas 

propriamente ditas.  

      Cumpre destacar, a função ordenadora dos princípios fundamentais da 

Constituição, bem como a sua ação imediata, uma vez que são considerados diretamente 

aplicáveis  e capazes de conformarem as relações político-constitucionais, havendo     ainda  

 
43 Silva, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo.  Malheiros. Pág. 94 
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uma ação imediata que  visa o funcionamento como critério de interpretação ou integração, 

considerando que eles dão coerência geral ao sistema jurídico. 

                            É necessário salientar que os princípios fundamentais integram o Direito 

Constitucional positivo na forma de normas fundamentais, normas-síntese ou normas 

matriz explicitando as valorações políticas fundamentais do legislador constituinte, mas não 

se confundem com os princípios gerais do Direito Constitucional propriamente ditos que 

são afetos a uma teoria geral do Direito Constitucional,  abrangendo conceitos gerais, 

relações, objetos, inerentes a dogmática jurídico-constitucional.  

                             A sensibilidade para identificar a natureza destes preceitos se constitui 

em uma das tarefas mais difíceis ao jurista, e que tantas controvérsias tem provocado na 

jurisprudência nacional, em face da já cogitada possibilidade de - por vezes - encontrarmos  

princípios fundamentais positivados. 

        Como as normas que integram os princípios constitucionais  

fundamentais têm relevância jurídica diversas e natureza variada, são necessárias as 

seguintes considerações, de forma a fixar-lhes um conceito preciso em um enunciado 

sintético;  algumas são norma-síntese (de ampla normatividade constitucional) ou normas-

matriz que possuem especial importância na atividade de integração das normas de que são 

súmulas, ou que as desenvolvem, como ensina Canotilho44, dotadas de eficácia plena e 

aplicabilidade imediata, e influenciando positiva ou negativamente na formação de todas as 

demais normas componentes do ordenamento jurídico, sendo sua síntese ou matriz. 

                             Os princípios fundamentais tem por objetivo definir e caracterizar a 

coletividade política e o Estado, enumerando as principais opções político-constitucionais, 

sendo identificadas por Canotilho45 como os “princípios definidores da forma de  

Estado,dos princípios definidores da estrutura de Estado, dos princípios estruturantes do 

regime político e dos princípios caracterizadores da forma de governo e da organização 

política em geral”. 

       É essencial ao direito a compreensão do fenômeno normativo, pois que  a  

 

 
44 Canotilho, J.J. Gomes. Direito Constitucional, Coimbra.  Almedina. Pág. 178. 
45 Canotilho, J.J. Gomes. Op. Cit. Pág. 178. 
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maioria das regras de direito estão expressas por normas jurídicas.  Historicamente diversas 

teorias se esforçaram para explicar a norma a partir da fixação do seu conceito e 

identificação de seus elementos essenciais e acidentais (a exemplo do positivismo), sendo 

que hodiernamente prevalece a idéia de que a imperatividade e o autorizamento surgem 

como elementos fundamentais, ao lado de elementos apenas acidentais ou circunstanciais.  

                             Existem diversas teorias formadas para explicar o fenômeno de validade 

e  eficácia das normas jurídicas, sendo importante para o direito identificar e distinguir 

estes aspectos. A infinidade de normas que compõem sistematicamente o ordenamento 

jurídico de um país não se encontram isoladas, mas, formando um sistema de normas, de tal 

forma que  é correto se afirmar que não se aplica uma norma ao caso concreto, mas, sim um 

ordenamento jurídico.    

                           As normas de guarida constitucional possuem um status diferenciado, uma 

vez que de certa forma podem ser consideradas como instituidoras de um sistema jurídico, 

devendo ser formadas e interpretadas mediante a observância de princípios e regras 

especiais, ofertadas pelo próprio direito positivo e pela doutrina. 

     As Constituições brasileiras anteriores pouco ou nada falavam de proteção 

ao meio ambiente natural, o tema era considerado apenas indiretamente e sem merecer 

atenção especial, fato este que somente veio a mudar a partir da nova Constituição de 1988, 

uma Constituição considerada ambientalista (pelo grande número de dispositivos com esta 

natureza) onde as normas de Direito Ambiental  estão expressas em Capítulo próprio, no 

art. 225 -  de forma explícita - Capítulo VI do Título VIII "Ordem Social" como núcleo, 

sendo ainda implicitamente encontradas em outros dispositivos (valores do meio ambiente 

em penumbra constitucional). 

                         A presença de matéria ambiental na Carta Magna é freqüente. São 

referências explícitas o: Art.5º, LXXIII; 7º, XXII; 20, II; 23; 24, VI, VII e VIII;  91, §1º, 

III;  129, III; 170, VI;  173, §5º; 174, §3º; 186, II; 200, VIII;  216; 220, §3º, II; 231,§1º. 

                           As referências implícitas são múltiplas, estando expostas nos artigos: 20, 

III, V, VI, VIII, IX, X; 21,XIX, XX, XXIII, XXIV, XXV; 22, IV, XII, XXVI; 23, II, III, 

IV; 24; 26, I; 30, VIII, IX; 174,§3º; 182; 196; 197; 198; 200; 215; 216. 

                           O art. 225  compreende o Capítulo constitucional do Meio Ambiente;  este 

dispositivo  compreende esquematicamente, três conjuntos de normas :  
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                          1º) O seu caput, compreende a norma princípio, a norma matriz 

substancialmente reveladora do direito de todos ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, declarando o meio ambiente como bem de uso comum do povo, consagrando 

princípio da solidariedade na responsabilidade do Estado e da sociedade, e o importante  

princípio do desenvolvimento sustentável; 

    2º) o §1º e incisos :  apresenta as normas instrumentos da eficácia do 

princípio e de garantia da efetividade do direito enunciado no caput, impondo direitos e 

deveres; 

      3º) os §§2º a 6º - relaciona  o conjunto de determinações particulares , em 

relação a objetos e setores;  

 

CAPÍTULO 2 - A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA : 

 

2.1 - CONCEITO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA  

 

                              O estudo da improbidade administrativa se mostra importante para a 

proteção do meio ambiente, devido a grande interferência que a atividade administrativa 

pode ter no mesmo, a proteção ambiental decorre essencialmente da atividade 

administrativa, e os controles sobre esta são parcos.  

                               O poder de polícia ambiental, inerente aos órgãos componentes do 

multicitado SISNAMA, para efeito de fiscalização e proteção dos recursos ambientais, 

concede aos agentes públicos uma grande parcela de discricionariedade, podendo envolver 

interesses de grande valor e envergadura, surgindo a necessidade de realização de controle 

externo de suas atividades, e legitimando a aplicação da Lei da Improbidade para punição 

dos agentes que desvirtuarem a sua atuação.  

                              Como os interesses (políticos e econômicos) envolvidos podem ser de 

grande monta, considerando a fragilidade estrutural dos órgãos ambientais, bem assim a 

suscetibilidade destas instituições a interesses políticos, torna-se fácil imaginar a 

volatilidade de suas decisões, permitindo a multiplicação de empreendimentos nocivos ao 

meio ambiente e contrários ao almejado desenvolvimento sustentável. 
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         Na prática, tem sido nefasta à proteção do meio ambiente a interferência 

destes supracitados fatores. A conduta dos agentes públicos ligados a atividade ambiental 

em muito tem se aproximado do que é definido pela norma como improbidade, 

comportamento este que sendo proveniente de agentes públicos podem ser punidos na 

forma da Lei nº 8.429/92 – a Lei do Colarinho Branco ou da improbidade administrativa. 

                              Embora a jurisprudência não aponte a utilização freqüente desta Lei 

como instrumento de proteção ambiental (ver anexos), a mesma se mostra perfeitamente 

adequada a este fim, precisando ser mais utilizada pelos seus intérpretes, de modo a inibir a 

excessiva flexibilidade dos organismos oficiais de proteção ambiental. 

                              A noção exata do que é o instituto da improbidade administrativa, impõe 

a necessidade compreendermos a moral e a ética no direito e a licitude dos atos jurídicos 

praticados por agentes públicos, e bem assim do que é justo ser imposto como norma de 

conduta capaz de nortear o comportamento do sujeito que exterioriza os atos de império e 

gestão, próprios da atividade estatal.     

                            Para José Armando da Costa46 “por apresentar uma demasiada 

flexibilidade de compreensão, torna-se bastante difícil a tarefa que se proponha a definir o 

que seja  improbidade, qualquer que seja a concepção considerada (jurídica ou moral) ou 

em qualquer que seja  a cidadela jurídica levada em conta (direito trabalhista, direito penal, 

direito civil, direito administrativa disciplinar), ou como salienta Plácido e Silva47 que 

“improbidade revela a qualidade do homem que não procede bem, por não ser honesto, que 

age indignamente, por não ter caráter, que não atua com decência, por ser amoral. 

Improbidade é a qualidade do ímprobo. E ímprobo é o mal moralmente, é o incorreto, o 

transgressor das regras da lei e da moral”. 

                             O consagrado Mozart Victor Russomano48, acrescenta seu entendimento 

emprestado às regras trabalhistas que “por instinto todos sabemos o que é a     improbidade.  

 

 

 
46 Costa, José Armando. Contorno Jurídico da Improbidade Administrativa. Brasília. Brasília Jurídica. 2000. 

p. 15 
47 De Plácido e Silva. Vocabulário Jurídico Forense, 6ª Edição.Vol. II. RT. 1980. p. 789 
48  Russomano, Mozart Victor. Comentários à CLT.  São Paulo.  Forense. 12ª Ed..1988. p. 560 
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Podemos até dizer quando a conduta do homem é proba ou ímproba. Especificarmos, 

antecipadamente, quais sejam todas as formas concretas e externas pelas quais a 

improbidade se pode revelar – é tarefa, porém, impossível. A improbidade é  um estado 

pessoal e íntimo. Está no jogo das intenções individuais. Nessa fase, é impossível prová-la. 

Por isso, a Lei não estipulou como justa causa a improbidade em si mesma, mas os atos que 

revelem as condições subjetivas do trabalhador ímprobo”. 

 

2.2 – ANÁLISE HISTÓRICA DO INSTITUTO DA IMPROBIDADE 

 

     No Brasil a questão da corrupção político-administrativa do serviço 

público sempre ensejou questionamentos, as notícias sobre casos de improbidade na 

Administração remontam aos tempos do império e podem ser encontradas com facilidade 

nos escritos da época, porém, se por um lado rapidamente proliferavam as práticas de atos 

de corrupção, historicamente, a gênese de normas jurídicas capazes de combate-las foi lenta 

e gradual, propiciando a disseminação deste vício que  grassa a Administração em 

quantidade cada vez maior,  também aperfeiçoadas as técnicas de faze-lo. 

     Com a multiplicação das notícias de corrupção no Brasil, se fazia 

necessária a aprovação de uma lei capaz de também impor sanções civis e administrativas 

aos agentes públicos que direta ou indiretamente estivessem envolvidos com a prática de     

atos. 

                            A legislação penal já apresentava diversos tipos de condutas lesivas ao 

patrimônio público, e que poderiam ser punidas com sanções de reclusão e/ou detenção, 

mas que não permitiam ao aplicador da lei a imposição de sanções suficientes ao 

estancamento das condutas consideradas lesivas. 

                           Por vezes a tentativa de se impor sanções criminais se mostrava inócua em 

razão da intercorrência de filigranas jurídicas capazes de ensejar a liberdade do acusado de 

improbidade em qualquer das suas variantes criminais (corrupção, concussão, peculato, 

prevaricação, excesso de exação, e outros), tornando clara a necessidade de elaboração de 

uma lei capaz de punir a conduta ímproba nas searas cível, administrativa e política. 
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      O constituinte de 1946 mostrou-se preocupado com a corrupção presente 

no serviço público, razão porque a Carta Magna da época apresentou em seu art. 141,  

parágrafo 31 (in fine), a sanção constitucional com o objetivo de combater este mal, 

determinando que a Lei (Complementar) deveria se encarregar de dispor sobre a 

possibilidade de perda e seqüestro de bens em casos de enriquecimento ilícito, verificados 

em decorrência do exercício de cargo ou função pública nos mais diversos níveis da 

Administração. 

      Importante referência histórica, é a Lei nº 3.164/57, conhecida como Lei 

Pitombo-Godoy que tratou do enriquecimento ilícito, prevendo dentre outros aspectos, o 

seqüestro e a perda em favor da Fazenda Pública, dos bens adquiridos pelo servidor 

público, por influência ou abuso do cargo ou função pública ou de emprego em autarquia

       As dificuldades para elaboração da Lei regulamentadora do citado 

dispositivo constitucional (art.141, parágrafo 31, in fine, da Carta de 1946)  foram muitas, e 

devido as pressões para evitar a sua aprovação, somente  após doze anos, três meses e três 

dias, em data de 21 de dezembro de 1958, isto veio a ocorrer, vindo a lume a Lei nº 3.502, 

aprovada com base em projeto do Deputado Bilac Pinto, sendo esta a razão do seu nome49.  

                            A resistência demonstrada pelo Congresso Nacional para efeito de 

aprovação da Lei somente comprova a quantidade de interesses envolvidos, porém a 

aprovação parece ter  vindo a gosto de seus destinatários, porque os dispositivos da lei se 

mostraram insuficientes para coibir a prática de atos de improbidade, e não foram poucos 

os que - sob a sua égide - fizeram fortuna usando a res  publica. 

      Mesmo criticada, a Lei Bilac Pinto apresentou idéias inovadoras como a 

chamada iniciativa popular, que previa a possibilidade de qualquer pessoa do povo ser 

considerada parte legítima para apresentar procedimento judicial contra ato de 

improbidade, uma vez verificada a inércia da pessoa jurídica de direito público 

eventualmente lesada, devendo então esta ser citada para atuar na condição de litisconsorte 

da parte autora, bem como para apresentar e indicar documentos ou outros meios de prova 

que possa dispor.  

                           Outra característica marcante desta Lei, era o fato de que somente após   o  

 
49 A Lei nº 3.502/58 ficou conhecida pelo nome de seu autor, o Deputado Federal Bilac Pinto (MG). 
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trânsito em julgado de sentença penal condenatória,  é que poderia ocorrer a demissão do 

servidor, em consonância com o que dispunha o art. 207, inciso I, da Lei nº 1.711, de 28 de 

outubro de 1952 (revogado Estatuto dos Servidores Públicos da União), razão porque, 

curiosamente, se a hipótese de improbidade imputada ao servidor não consubstanciasse 

delito penal, não haveria razão para se cogitar da demissão por improbidade disciplinar.  

                            Mais adiante, com o advento da  atual Lei da Improbidade Administrativa 

ou Lei nº 8.429/92 - tivemos uma considerável melhoria, sendo a Lei da Improbidade ou 

Lei do Colarinho Branco norma capaz de oferecer ao Poder Judiciário e  Ministério Público 

um instrumento eficiente no combate as práticas ofensivas à moralidade ou de "corrupção", 

isto embora seja muito mais abrangente o alcance da  Lei, em relação ao significado do 

termo compreendido na sua acepção jurídica.  

                            Cumpre destacar, até o advento da Lei nº 8.429/92, estavam em vigor as 

citadas leis federais de nº 3.164/57 (Pitombo-Godoy) e nº 3.502/58 (Bilac Pinto), que 

dispunham sobre enriquecimento ilícito, mas, a sociedade clamava pela aprovação de 

instrumentos ainda mais eficazes de punição. 

       A Lei nº 8.429/92 foi criada por determinação constitucional, em face do 

mandamento insculpido no art. 37, §4º, e permite a utilização de sanções civis, penais e 

disciplinares, a depender da potencialidade da conduta característica, de forma a coibir os 

atos que possam ser compreendidos como sendo de improbidade, termo este que deve ser 

compreendido na sua mais ampla concepção. 

                             A Lei em comento não se afastou da acepção da palavra, de forma 

genérica, as condutas poderão ser direta ou indiretamente caracterizadas como ímprobas, 

isto se não estiver descrita especificamente (artigos 9º, 10  e 11 da Lei), sendo dirigida a 

todos que exerçam função pública, eletiva ou não, abrangendo autoridades dos três poderes 

e órgãos autônomos, civis e militares,  em qualquer Unidade da Federação.  

                           Entendemos, permissa venia, que o nível de corrupção encontrado em 

nosso serviço público, está a exigir uma legislação ainda mais rigorosa para o trato da 

questão da improbidade, sem olvidar do necessário aumento dos mecanismos de controle 

externo e interno dos atos públicos, proporcionando transparência à Administração. O certo 

é que, ainda hoje, a improbidade campeia sem que as normas existentes sejam capazes de 

inibir a atuação de agentes públicos desonestos. 
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2.3 – NATUREZA DO INSTITUTO DA IMPROBIDADE : 

 

        Uma primeira dificuldade encontrada pelo usuário da Lei da 

Improbidade, é a de identificar a sua natureza, seria esta norma uma lei de natureza 

administrativa, criminal ou cível? Na hipótese, certamente temos um amálgama capaz de 

utilizar noções e institutos de cada um destes ramos do Direito, pois que os idealizadores da 

referida norma mais se preocuparam em ter um instrumento eficaz, do que apegar-se a 

forma ou a pureza doutrinária capaz de enquadra-la como específica deste ou daquele ramo 

do Direito.  

                          Sendo assim, podemos identificar normas das mais diversas matizes em 

convivência harmônica, bem consolidadas e cuja aplicabilidade e eficácia são 

inquestionáveis. 

     É bem verdade, as condutas assemelhadas ao que se conceitua como ato de 

improbidade no espírito da Lei nº 8.429/92 estão tipificadas separadamente no Código 

Penal brasileiro, sob a rubrica de Crimes Contra a Administração Pública – ex vi dos 

artigos 312 a 359 – permitindo se concluir que a natureza penal das condutas ditas 

ímprobas, foram tratadas separadamente (corrupção, concussão, prevaricação, entre outras).  

                          Neste prisma, restou para a Lei da Improbidade a imposição de sanções 

cíveis, administrativas e políticas, aos agentes públicos, o que vem a realçar a sua  múltipla 

(e doutrinariamente peculiar) natureza. 

 

2.4 – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NA LEI Nº 8.429/92  

 

         A Lei nº 8.429/92, mais conhecida como Lei da Improbidade 

Administrativa, regulamenta o art. 37, §4º, da Lei Fundamental e dispõe sobre as sanções 

aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de 

mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou 

fundacional.   

         Tendo natureza plural, a referida norma possui disposições de natureza 

civil, política, administrativa, sendo pela sua importância na sociedade atual, merecedora de 

hermenêutica acurada, face à sua crescente importância em face das exigências da 
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sociedade e utilização cada vez mais freqüente por juristas, inclusive no campo do direito 

Ambiental.  

         Embora há anos esteja em nosso ordenamento jurídico, é certo que apenas 

recentemente os operadores do Direito Ambiental têm feito uso das disposições contidas na 

Lei nº 8.429/92, de modo a coibir os abusos perpetrados ao meio ambiente com a 

conivência da Administração, sendo ainda escassa a jurisprudência e a doutrina. 

     A legislação (art. 11, da Lei Federal nº 8.429/92) define o que é ato de 

improbidade, indo muito além do simples enriquecimento ilícito por parte do agente 

público, apresenta novas formas de improbidade (enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário 

e ofensa aos princípios da Administração Pública) e as sanções aos agentes públicos que 

praticam atos desta natureza, importando na suspensão dos direitos políticos, perda de 

função pública, proibição de contratar com a administração, indisponibilidade de bens, 

multa, ressarcimento ao erário e perda dos bens acrescidos indevidamente  que representam 

enriquecimento ilícito.  

                         A norma cuida, ainda, de relacionar  diversas condutas que podem ser 

consideradas ímprobas, esclarecendo que em se verificando a subsunção imperfeita da 

conduta do agente, tal fato não implica em atipicidade, porque a adequação da conduta 

lesiva pode ser feita de forma genérica no  caput dos artigos 9º, 10º e 11. 

    Procedendo a uma enumeração não exaustiva, a Lei considera que são 

princípios fundamentais da administração os princípios da legalidade, moralidade, 

impessoalidade, publicidade, finalidade pública e supremacia do interesse público, 

incorrendo na hipótese de desrespeito a qualquer destes preceitos, estará o agente público 

sujeito às sanções supracitadas, sendo consideradas como categorias de atos de 

improbidade os que determinam o enriquecimento ilícito do agente (art. 9º) , os atos que 

causam prejuízo ao patrimônio público (art.10º), e os atos que atentam contra os já 

mencionados princípios da administração pública. 

                            A improbidade administrativa pode ser compreendida como todo e 

qualquer ato que violente a moralidade pública. Como foi colocado, no Brasil, a  repressão 

aos atos de improbidade vem sendo objeto de preocupação da lei há algum tempo. Já em 

idos de 1958, a Lei Bilac Pinto (Lei nº 3.502/58) procurou enfrentar o problema 

estabelecendo regras que puniam os agentes públicos por atos de corrupção e que 
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demonstrassem enriquecimento ilícito no exercício de suas funções, mas sua efetividade 

mostrou-se falha por razões políticas, devendo ainda ser considerada a impotência do Poder 

Judiciário para o enfrentamento do problema,  diante das estruturas da época. 

                              A Constituição de 1988 procurou inibir a prática de atos de improbidade 

administrativa em todos os níveis e setores da Administração Pública, estabelecendo 

através de normas gerais, graves sanções para os agentes infratores.  Neste sentido, em seu 

art. 37, §4º relaciona as sanções aplicáveis aos autores de atos de improbidade 

administrativa, consistentes na suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, 

indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário.  

                           O dispositivo constitucional foi regulamentado pela lei nº 8.429, de 02 de 

junho de 1992, conhecida como Lei da Improbidade Administrativa, ou pelo codinome de 

Lei do Colarinho Branco que descreve os atos considerados como de improbidade e 

enumera as penas passíveis de aplicação.  

                           Para o Direito Ambiental, a Lei da Improbidade Administrativa tem a sua 

importância, resultando num aporte substancial ao complexo de normas capazes de oferecer 

ao meio ambiente uma proteção eficaz e duradoura, uma vez que as atividades consideradas 

impactantes ou lesivas ao meio ambiente necessitam de licenciamento ambiental, este é 

concedido pelos órgãos públicos ambientais componentes do Sistema Nacional de Meio 

Ambiente – SISNAMA, razão porque seus servidores e prestadores de serviço são agentes 

públicos, suscetíveis de responsabilização por improbidade administrativa.  

                           O Brasil tem hoje de uma legislação ambiental moderna, capaz de inibir as 

constantes tentativas de degradação da natureza, e a perfeita compreensão da efetividade e 

alcance da lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992, será capaz de robustecer a efetiva ação do 

Estado e da sociedade contra os infratores ambientais, principalmente contra aqueles que 

investidos das prerrogativas inerentes às autoridades públicas, tergiversam no exercício de 

suas  atividades, concedendo licenças ambientais graciosas, exercendo de forma deliberada 

uma fiscalização iníqua, seja pela falta de compromisso com  o meio ambiente, seja visando 

a obtenção de vantagens espúrias.  

                           O constituinte de 1988 demonstrou uma especial preocupação com os 

casos crescentes de irregularidades no serviço público, e que ensejavam o acréscimo 

patrimonial de agentes públicos pelo uso indevido de suas funções públicas, quase sempre 
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em prejuízo do patrimônio e interesse público, compreendendo a necessidade de se 

proceder à inserção na ordem jurídica positiva, de dispositivo capaz de coibir com 

eficiência esta prática nefasta.  

                          Assim, através do art. 37, §4º, da Lei Maior, surgiu o comando para a 

edição da Lei da Improbidade Administrativa, compreendida esta como delito disciplinar, 

transgressão político-administrativa ou crime político, que uma vez comprovada a 

responsabilidade do agente público, poderá  ensejar a demissão de servidores públicos, 

destituição de função e cassação de cargos eletivos, podendo ser aplicada contra qualquer 

pessoa do mais alto escalão até o mais simples agente público.  

               A Constituição da República,  em seu  art. 37, §4º , estabeleceu que 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 cabendo, portanto, à norma 

infraconstitucional a responsabilidade de regulamentar o citado dispositivo, o que 

efetivamente veio a ocorrer através da  promulgação da Lei nº 8.429, de 02 de junho de 

1992. 

     A Lei apresentou tipos genéricos e específicos de improbidade, de modo a 

que de forma ampla, a totalidade de condutas tidas como de improbidade pudessem ser 

abrangidas, facilitando o trabalho do aplicador, na medida em que a citação das condutas 

ilícitas foi exemplificativa e não exaustiva, cabendo na interpretação do tipo genérico  o 

enquadramento das condutas não descritas na Lei, em  sua tríplice compreensão : I) atos 

que importam enriquecimento ilícito; II) atos que causam dano ao erário; III)  atos que 

afrontam os princípios da administração pública. 

 

2.5 - GÊNEROS / TIPOS  DE IMPROBIDADE   

    

       No Direito brasileiro, conforme a exegese da Lei Federal nº 8.429/92, 

temos a identificação de algumas condutas características de improbidade, sendo oportuno 

repetir que as hipóteses previstas na Lei não são capazes de exaurir o universo de situações 

capazes de caracterizar atos de improbidade administrativa, razão porque a Lei apresentas 

“tipos” específicos de condutas consideradas como sendo de improbidade, e deixa em 
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aberto a possibilidade de enquadramento do comportamento ímprobo nas definições 

genéricas apresentadas no caput de cada gênero próprio de improbidade.  

                            Ou seja, por mais que mudem as formas de improbidade, ainda assim a 

Lei se manterá atual, pois que ela é aberta à recepção de novas condutas. 

                             Neste contexto, são gêneros ou tipos de conduta características de 

improbidade administrativa: a) a improbidade que implica enriquecimento ilícito; b) a que 

causa lesão aos cofres públicos; c) a improbidade que atenta contra os princípios da 

administração pública (artigo 11).   

                             A interpretação da Lei, permite se concluir que as condutas descritas pela  

norma não são exaustivas,  sendo apenas exemplificativas, o que amplia o universo de 

situações capazes de caracterizar ato de improbidade administrativa, tornando possível o 

enquadramento de qualquer conduta conceitualmente próxima da improbidade em um 

comportamento punível.  

                              Não há, como no Direito Penal, a necessidade de tipicidade específica; 

na Lei de Improbidade a conduta dita ímproba pode ser apenas assemelhada da previsão 

genérica, sem o rigor de subsunção dos fatos pela norma, que é verificado no Direito 

Criminal. 

 

2.6 – TIPICIDADE DA IMPROBIDADE DISCIPLINAR  

 

      Há dissensão doutrinária quando o tema é a identificação de similitudes 

entre o Direito Disciplinar (Administrativo) e o Direito Penal, sendo certo que algumas 

diferenças básicas entre estes dois ramos do Direito podem ser apontadas, assim : 

I) Vinculando o conteúdo normativo, o princípio de ordem pública tem maior rigor no 

campo penal que no disciplinar (administrativo); 

II) A interpretação do tipo (tipicidade) é rigorosa no aspecto penal, exigindo a previsão 

legal e a perfeita subsunção dos fatos pela norma, mediante a adequação da conduta do 

agente (ato ilícito) à Lei. A transgressão disciplinar  não exige anterior definição legal, 

salvo nos ilícitos punidos mais severamente;  
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III) A infração penal exige a tipicidade. A infração disciplinar é mais flexível, e a conduta 

do agente pode ser apenas aproximada da descrição normativa, em uma subsunção que 

compreende apenas uma relativa aproximação; 

IV) A repercussão de uma infração penal vai estender-se por toda a sociedade vitimada; a 

falta disciplinar incide em um âmbito mais restrito e afeta apenas o meio ambiente 

funcional do agente público infrator;    

V) As sanções cominadas na esfera criminal são mais severas, enquanto 

administrativamente podemos identificar sanções mais brandas, com efeitos menos 

significantes; 

VI) O inquisitório penal é mais complexo, rigoroso e solene que o referente ao ilícito 

administrativo; 

VII) A infração penal é submetida à análise do Poder Judiciário, cujos membros são 

detentores de conhecimentos técnicos e de garantias suficientes para assegurar uma atuação 

independente;  a falta disciplinar é apreciada pela Administração, composta por pessoas que 

integram a repartição pública interessada, e que não possuem as mesmas garantias para 

exercício de suas funções. 

      É importante destacar, que embora existam diferenças importantes entre 

as infrações disciplinares e criminais, principalmente no que se refere a formação e 

desenvolvimento de seu inquisitório, algumas semelhanças podem ser identificadas entre as 

duas espécies.  

                            Assim, a infração penal tem como traço característico a subsunção dos 

fatos pela norma que descreve uma conduta típica, razão porque podemos colocar que há 

uma base dita hipotética e bem assim  uma base fática que será adstrita ao comportamento 

adotado pelo autor do ato ilícito.  

                            Algumas condutas típicas da improbidade estão descritas na Lei, 

certamente as mais comuns, porém em virtude de trabalho de boa técnica legislativa, 

qualquer conduta identificada como ímproba poderá vir a sofrer a subsunção da norma, 

posto que são encontradas descrições genéricas no caput dos artigos de forma a permitir a 

adequação da Lei à realidade dos fatos compreendidos como de improbidade, cuja 

diversidade aumenta a cada dia, o que não importa em discricionariedade absoluta no 

enquadramento da conduta tida como ímproba.  
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                            Tecnicamente, o ilícito disciplinar também possui as duas bases que 

caracterizam a infração criminal, com o diferencial da base hipotética ou normativa que em 

virtude do grau de discricionariedade que lhe é inerente, subdivide-se em base hipotética 

expressa e base hipotética em branco, tudo conforme a doutrina de José Armando da 

Costa50. 

       Nesta linha de raciocínio, a base hipotética expressa teria a conduta ilícita 

descrita no Regime Jurídico ou Regulamento, embora sem a exatidão exigida pela 

tipicidade criminal, e na prática seria utilizada para subsunção de  condutas ímprobas mais 

graves.  

                             A base hipotética em branco, por sua vez seria formada pela descrição 

genérica e aproximada, não necessariamente exata, ficando a sua consubstanciação a 

depender do ato ilícito perpetrado pelo agente público, mediante conveniência e 

oportunidade verificadas pela Administração, sendo mais adequada em seu uso ao 

enquadramento de faltas disciplinares de natureza leve, razão porque faz-se mister o uso de 

cautela capaz de impedir distorções que possam acarretar em abusos ou em atos de 

perseguição sem motivos relevantes. 

     Semelhança notadamente presente nos ilícitos penal e disciplinar cinge-se 

ao aspecto da antijuridicidade, indispensável para configurar a transgressão em qualquer de 

suas variantes, pois que o ato ou comportamento que constitui a base factual  deve ser 

ofensivo ao direito positivo, não encontrando respaldo nas chamadas excludentes de 

ilicitude (faculdade legal  ou realização de um direito outorgado ou cumprimento de um 

dever imposto por outra norma legal). 

                           Estas exceções chancelam a conduta do infrator, sendo necessário se 

colocar que “tanto antijuridicidade, quanto as causas de sua exclusão têm de ser apreciadas 

objetivamente, isto é, não dependem da opinião do agente, nem estão condicionadas à sua 

capacidade de direito penal”51.  

                          Verificando-se a conduta nestas circunstâncias não há crime                   ou  

 

 
50 Costa, José Armando da . Contorno Jurídico da Improbidade Administrativa. Brasília. Ed. Brasília Jurídica. 

2000. Pág. 42 
51 Magalhães Noronha, Edgard. Direito Penal. São Paulo.  Saraiva. V.1. Pág. 114 
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transgressão disciplinar, sequer há ato lícito, porque as excludentes revestem de 

juridicidade os comportamentos dos agentes. 

     Se, como foi colocado, é legítima a identificação de similitudes entre as 

infrações administrativas e as de natureza criminal, também é correto se concluir que as 

duas modalidades de ato ilícito se afastam em sua natureza, caracterizando a formação de 

espécies distintas, assim no que se refere a tipicidade enquanto conditio sine qua non na 

esfera criminal, poderá ou não descrever a falta disciplinar administrativa. 

                         Outro aspecto prende-se a necessidade dos elementos subjetivos dolo ou 

culpa na conduta criminosa, e que não precisam estar presentes na falta disciplinar, sendo 

suficiente apenas a voluntariedade do infrator. 

   Pode ser colocado que embora o delito disciplinar da improbidade 

administrativa não tenha a conduta ilícita submetida ao mesmo rigor do ilícito criminal, 

mas na medida em que vai gerar conseqüências com repercussões severas no patrimônio do 

agente, deve ser adstrita aos limites de interpretação postos pelos artigos 9º, 10 e 11 da Lei 

nº 8.429/92, ou seja entre as bases hipotéticas (artigos supracitados) e fáticas  (atitude do 

agente público averiguada em processo administrativo) da forma mais aproximada possível, 

de forma relativa e não necessariamente absoluta. 

 

2.7 - ELEMENTO SUBJETIVO DA IMPROBIDADE  

 

                            A princípio, não é admitida a hipótese de prática de ato de improbidade 

capaz de permitir o prejuízo ao erário ou que transgrida os deveres de honestidade, 

imparcialidade, legalidade e deslealdade às instituições públicas por comportamento 

considerado culposo (ex: negligência, imprudência ou imperícia), sendo pertinente a 

conclusão de que o ato característico de improbidade tem seu elemento subjetivo centrado 

no dolo. 

      Não é outro o magistério de Ivan Barbosa Rigolin52:            “ Improbidade  

 

 
52 Rigolin, Ivan Barbosa. Comentários ao Regime Único dos Servidores Públicos Civis.São Paulo. Saraiva. 

1995. p. 229/230 
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administrativa quer dizer desonestidade, imoralidade, prática de atos ímprobos, com vista a 

vantagem pessoal ou de correlato do autor, sempre com interesse para o agente. A 

improbidade é sempre ato doloso, ou seja, praticado intencionalmente ou cujo risco é 

inteiramente assumido.  

                           Não existe improbidade culposa, que seria aquela praticada apenas com 

imprudência, negligência, ou imperícia, porque ninguém pode ser ímprobo, desonesto, só 

por ter sido imprudente, ou imperito ou mesmo negligente. Improbidade é conduta com 

efeitos necessariamente assumidos pelo agente, que sabe estar sendo desonesto, desleal, 

imoral, corrupto.  

                            Chama-se improbidade administrativa aquela havida ou praticada no seio 

da Administração, já que pode haver improbidade na esfera civil, na vida particular, ou na 

militância comercial de qualquer pessoa; apenas por referir-se a situações ou fatos ligados à 

Administração, dentro dela, a Lei nº 8.112/92, a exemplo de outras leis, denominou aquela 

improbidade de administrativa”. 

       A improbidade administrativa enquanto ilícito administrativo não exige 

necessariamente a presença dos elementos subjetivos de dolo e culpa como acontece no 

ilícito criminal, para a sua verificação é suficiente a voluntariedade do agente público que  

venha a engendrar a realização de conduta eticamente reprovável (não se confunde com a 

culpa que prescinde do elemento volitivo), destinada à obtenção de vantagem pessoal ou de 

terceiro, de modo a causar perdas à Administração Pública, o que vem a ser extremamente 

importante do seu procedimento de apuração, porque afastado o rigor característico do 

inquisitório criminal. 

 

2.7.1 – SUJEITOS ATIVO E PASSIVO 

 

                            A pessoa capaz de incorrer em conduta ímproba deve ser compreendida 

como qualquer “agente público” - conforme a exegese da Lei  da Improbidade (art. 2º): 

"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". 
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                             Poderá responder pela prática de ato de improbidade administrativa qualquer 

agente público (servidor ou não) que estiver a serviço e agir 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 

50% (cinqüenta por cento) do patrimônio ou da receita anual. 

                             A situação especial do agente público (compreendido no seu sentido mais 

amplo), deverá ser estudada restringindo o seu universo às hipóteses e fatos considerados 

de improbidade administrativa, e que estejam subsumidos ou diretamente vinculados 

especificamente à questão ambiental. 

                            Cumpre destacar, mesmo particulares que estejam apenas executando 

serviço público, podem ser considerados como agentes público; assim, a título de exemplo, 

a pessoa que for componente de equipe multidisciplinar de elaboração de Estudo de 

Impacto Ambiental, mesmo vinculada a uma empresa privada, estará exercendo função de 

natureza pública, estando, portanto, ao alvedrio da Lei de Improbidade.  

      No entorno do delito disciplinar da improbidade administrativa pode ser 

identificado o sujeito ativo, autor da conduta identificada como antijurídica, e o sujeito 

passivo, sendo este o que vem a sofrer a ação nociva  do agente público infrator.  

                            Poderá ser sujeito ativo qualquer agente público, toda pessoa que mesmo 

temporariamente e sem remuneração, por qualquer modalidade de investidura (eleição, 

nomeação, designação, contratação, etc) exerça mandato, cargo, emprego ou função nas 

entidades federadas, e em todos os níveis de Poder, devendo ser a mais ampla possível, a 

interpretação do termo apresentado pela Lei, pois que este foi o espírito da Lei. 

                            Nesta classificação estão compreendidos desde os ocupantes dos mais 

altos cargos eletivos: Presidente da República, Senadores, Governadores, Procurador Geral 

da República, etc, até ao servidores menos graduados, o importante é que em qualquer 

escala de poder, dentro da administração, esteja exercendo função pública, compreendidos 

igualmente os membros das forças armadas e Órgãos autônomos (Ministério Público, etc).     

                             O delito disciplinar de improbidade administrativa envolve em sua 

consumação dois sujeitos: sendo ativo aquele que pratica ato de improbidade, e passivo o 

que vem a sofrer as conseqüências deste ilícito disciplinar.  
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                              Em pólo ativo, todo agente público (sentido lato) ou político estará 

sujeito ao império da Lei da Improbidade, o só fato de estar exercendo função pública, 

remunerada pelo erário público, será capaz de ensejar o uso da Lei, de forma que nem 

mesmo o mais alto mandatário da nação estará fora do alcance da norma (a exemplo do 

ocorrido com o ex-Presidente Fernando Collor de Mello, afastado do cargo por razões de 

improbidade). 

      A responsabilização por improbidade administrativa poderá ser estendida 

a pessoas que não integram o serviço público, desde que esta concorra ou  venha a induzir a 

prática da conduta ilícita, sendo lídimo se concluir que mesmo os particulares que não 

tenham influenciado ou participado direta ou indiretamente da conduta ímproba, ainda 

assim tenham sido de algum modo beneficiados.  

                           Esta condição de co-participe da  empreitada criminosa emprestada ao 

particular (com fulcro no art. 3º, da Lei nº 8.429/92) a possibilidade de incorporar-se à 

atitude ilícita em três momentos distintos : anteriormente à prática da infração, mediante o 

induzimento;  durante a realização da conduta irregular, concorrendo para a sua verificação, 

ou posteriormente para auferir os benefícios morais ou materiais decorrentes da conduta 

reprovável. 

     No pólo passivo estará a figura da Administração Pública direta, indireta 

ou fundacional, dos três Poderes e Órgãos como o Ministério Público, de qualquer dos 

entes componentes da Federação, e em virtude da exegese do art. 1º, da Lei da 

Improbidade, poderá ainda ser vítima da conduta ímproba as empresas incorporadas ao 

patrimônio público ou que tenham sido instituídas ou custeadas com mais de cinqüenta por 

cento de recursos públicos, devendo este parâmetro ser calculado em conformidade com o  

patrimônio ou receita anual da Instituição. 

                            

2.8 - OBRIGAÇÃO DE VELAR PELOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO  

 

    Alguns princípios da Administração Pública tem guarida constitucional – 

art. 37 - a exemplo dos princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade e moralidade, 

mas, a doutrina e o direito positivo nos apresentam outros preceitos que podem ser 

compreendidos como princípios, pela sua importância,  dimensão e aplicabilidade, sendo 
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certo que o desrespeito a estes postulados podem significar ato de improbidade 

administrativa,  assim os princípios seguintes: 

                           O Princípio da Finalidade pode ser compreendido no sentido de que todo 

ato ou procedimento da Administração pública se dirige a satisfação do interesse público e 

o bem comum da coletividade. Em sentido contrário é lícito se concluir que se o ato 

praticado não está grassado pelo interesse público será considerado inválido e passível de 

ser declarado nulo ou anulável, com efeitos ex tunc ou ex nunc, respectivamente, seja pela  

própria administração, seja mediante provocação do Poder Judiciário, podendo tal fato se 

verificar até mesmo quando age com discricionariedade permitida por lei. 

                            O Princípio da Hierarquia  estabelece que, em regra os servidores 

públicos que estiverem em posição hierárquica inferior devem obediência, nos limites da 

lei, aos que estão em colocação imediata superior, estando todos submissos ao império da 

lei, mesmo aqueles que não estão sujeitos a qualquer regime hierárquico, como os 

magistrados e membros do Ministério Público, vinculados apenas administrativamente aos 

chefes de suas instituições, sem qualquer compromisso de submissão.  

                             Em virtude deste princípio, podemos identificar as seguintes 

conseqüências: a) A possibilidade de revisão de atos administrativos pela instância 

superior, por ato de ofício ou a pedido da parte interessada; b) dever de obediência, sendo a 

ordem legítima e legal; c) aplicação de sanções previstas nos regulamentos administrativos. 

                             Pelo Princípio da auto-executoriedade, como sugere a própria 

denominação, sendo de sua natureza a auto-executoriedade, em regra o ato administrativo 

pode ser executado pelos meios disponibilizados pela própria Administração. A 

participação de outros órgãos da Administração na execução dos atos administrativos é 

excepcional (atos heteroexecutórios), sendo exemplo os atos de desapropriação de bens 

imóveis e a execução fiscal, quando exsurge a interveniência do Poder Judiciário. 

                            Através do Princípio da vinculação do ato administrativo aos motivos 

declinados, temos que  os atos administrativos devem estar sempre vinculados aos motivos 

que ensejaram a sua concretização,  mesmo em se tratando de ato discricionário, senso tal 

dispositivo condição de eficácia do mesmo, capaz de ensejar a declaração de nulidade ou de 

anulabilidade, em se verificando uma dissonância entre o ato praticado e a sua finalidade 

efetiva. 
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                            De grande importância para o Direito Administrativo, o Princípio da 

Autotutela   estabelece que a Administração pode utilizar-se de seus próprios esforços, no 

sentido de recuperar bens públicos desviados irregularmente para o patrimônio de 

particulares, sendo despicienda a existência de textos normativos autorizativos, ou de 

recurso à via judicial. Na esfera do direito privado este tipo de ação é considerada ilegítima, 

salvo as hipóteses excepcionais das ações possessórias, e outros casos especiais. 

                            O Princípio da Discricionariedade dispõe sobre a faculdade inerente ao 

poder público de decidir sobre o juízo de conveniência para proceder a prática de atos 

administrativos, sua forma, alcance e conteúdo, sempre jungidos ao que dispõe a lei, 

mesmo porque no Direito Público sempre é necessária a autorização de atos pela lei, o 

gestor da coisa pública deve cingir-se ao que dispõe a norma que autoriza a sua conduta,  ao 

contrário do que reza o princípio da liberdade do Direito Privado, autorizando a prática do 

que não é defeso por lei.  

                             O Princípio da Especialidade assevera que a pessoa jurídica de Direito 

Público deve ser constituída com finalidade específica e as suas atividades, como a de seus 

agentes,  devem cumprir ao desiderato da lei, sob pena de nulidade e invalidade por desvio 

de função institucional. 

                             Pelo Princípio do Poder-dever do Administrador os atos administrativos 

são de realização obrigatória, sempre que estiverem adstritos a realização do interesse 

público (dever), independente da discricionariedade que lhes é igualmente inerente (poder). 

                            Com idêntico desiderato, o Princípio da Continuidade :estabelece que 

sendo atividade essencial à coletividade, o serviço público deve ser prestado de forma 

ininterrupta, não podendo sofrer solução de continuidade. Em decorrência deste princípio o 

abandono de cargo ou função pública  passou a ser ilícito administrativo e/ou penal, 

merecendo tratamento diferenciado a possibilidade de greve realizada do seio da 

administração pública. 

                           Conforme o enunciado do Princípio da Indisponibilidade do Interesse 

Público,tem-se que  o interesse publico não pode ser objeto de renúncia pessoal do agente 

público eventualmente detentor de cargo ou função, sendo esta a regra a exceção poderia 

ser indicada no sentido de se admitir a renúncia em situações especiais, formalmente 

regulamentadas pela lei, a exemplo da autorização concedida pelo Poder Legislativo, uma 
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vez que o poder de dispor é atribuído apenas e tão somente ao próprio Estado. Como 

conseqüência deste princípio podemos relacionar os atributos de impenhorabilidade, 

imprescritibilidade e inalienabilidade dos bens públicos.  

                           Através do Princípio da Igualdade do Administrado, pode ser colocado 

que todos devem receber o mesmo tratamento do Estado, dispondo do direito subjetivo 

público, igualdade nos concursos públicos, licitações, uso de bens públicos, e diversas 

outros consectários. 

                           Finalmente, dispõe o Princípio da Presunção de Verdade e Legitimidade  

do Ato Administrativo que, até que se faça prova contrária, os atos administrativos tem 

presunção juris tantum de veracidade, validade, legalidade e legitimidade. Todos estes 

princípios podem ser considerados como inerentes ao Direito Administrativo, razão porque 

o desrespeito aos mesmos pode importar em ato de improbidade, capaz de ensejar a 

responsabilidade do agente infrator. 

 

2.9 – CARACTERÍSTICAS GERAIS  

 

              A Lei da Improbidade Administrativa representa um grande avanço para o 

combate a prática de atos lesivos ao interesse público,  sendo correto se afirmar que embora 

a Lei ainda necessite de ajustes, ela representa o mais eficiente instrumento já criado pelo 

legislador nacional no sentido de combater a improbidade. 

    Uma das características mais marcantes da Lei nº 8.429/92, é exatamente o 

fato da mesma não descrever as condutas previstas como sendo de improbidade, de modo 

que por mais que sejam aperfeiçoadas as práticas de atos de improbidade. A Lei 

permanecerá atual, uma vez a tipicidade própria da Lei Penal inexiste aqui, e a subsunção 

dos fatos pela norma já não se faz necessária. 

    Outra característica marcante da multicitada Lei, vem a ser pela 

identificação de sua natureza, seria ela uma norma de natureza, civil, criminal ou 

administrativa?  

                         Aprioristicamente, poderíamos compreende-la como uma norma de 

natureza punitiva, mas, a sua interpretação mostra que embora ela procure sancionar o 

agente público ímprobo, ela o faz de forma diferenciada, afastados os caracteres da 
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legislação penal, havendo uma prevalência de sanções cíveis e administrativas, razão 

porque a identificação de tipos penais específicos, deverá ensejar a propositura de ação 

penal pública específica.  

                           O processo investigatório de improbidade, como vimos, transcorre 

administrativamente, sendo apenas fiscalizado pelo parquet e Corte de Contas, se houver 

interesse. Se necessário, poderá o Ministério Público propor ação judicial de natureza cível 

(além da criminal, que lhe é exclusiva), pleiteando a punição do agente infrator, como 

rotineiramente tem ocorrido na prática.  

                           Em verdade, é fácil se verificar que o procedimento de improbidade sendo 

de responsabilidade da própria pessoa jurídica lesada, poderia ser conduzido a um 

arquivamento, devido ao interesse político de não se produzir escândalos ou 

acontecimentos capazes de comprometer a imagem de pessoas envolvidas ou da 

Administração; esta constatação só vem a legitimar, ainda mais, a participação do 

Ministério Público, estando este Órgão afastado de interesses outros que não o 

cumprimento da Lei. 

 

2.9.1 – DESNECESSIDADE DO DANO EFETIVO  

 

      Conforme a exegese da Lei da Improbidade Administrativa - que não 

enfrenta dissensões doutrinárias - não se faz necessária a verificação de dano concreto e 

efetivo ao patrimônio público, para que incidam as regras sancionadoras, posto que a 

conduta típica capaz de ensejar a aplicação da norma, pode ser caracterizada ainda diante 

da simples perspectiva de sua ocorrência, e ainda que a meta objetivada pelo agente público 

não tenha sido alcançada, mesmo diante da não efetividade do dano. 

     Esta assertiva decorre do espírito da lei que visa resguardar a dignidade e a 

credibilidade do serviço público, mediante a adequação das condutas de seus agentes diante 

da responsabilidade de gerir a coisa pública, os interesses da sociedade sendo, portanto, 

uma transgressão de risco onde torna-se despicienda a concreta verificação de prejuízo 

para a Administração Pública. 

                          Assim, é suficiente a exteriorização da intenção desonrosa do servidor 

público para que seja consubstanciada a sua expulsão do serviço público, como se infere do 
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artigo 32, inciso IV, da Lei nº 8.112/90 uma vez se verificando o enquadramento da 

conduta ímproba nos tipos genéricos ou específicos enumerados  nos artigos 9º, 10 e 11 da 

Lei nº 8.429/92.  

 

2.9.2 – GRADAÇÃO DO DANO EFETIVO  

 

      Os objetivos da Lei da Improbidade, estão relacionados a necessidade de 

preservação do patrimônio e da moralidade da entidade pública ou da empresa privada, 

devendo ainda resguardar a confiança indispensável a esta relação de trabalho, posto que a 

mesma poderá verificar-se na seara do Direito Público como mostra o presente estudo e, no 

Direito do Trabalho (Direito Privado), viciando a relação estatutária ou a celetista de igual 

modo. 

     No Direito Público a improbidade assume feição especial, em razão dos 

princípios que norteiam a atividade pública, sendo mister se colocar que a improbidade não 

comporta gradação, sendo suficiente o enquadramento ou a aproximação da conduta ilícita 

a um dos comportamentos descritos na Lei nº 8.429/92. 

                           Cumpre destacar que a conduta ímproba, por mais tênue que seja, deve 

provocar a pena capital de demissão, porque inexiste "meio termo" em se tratando de 

honestidade; Excepcionando esta assertiva, a Lei Complementar nº 75/93 - Lei Orgânica do 

Ministério Público Nacional - no §5º, do art. 239, prevê que a pena de demissão - por lesão 

aos cofres públicos e a dilapidação do patrimônio nacional - poderá ser convertida em 

multa, se os danos causados forem de pequena envergadura, sendo necessário se verificar 

nestas circunstâncias as especialidades que envolvem a atividade ministerial. 

 

2.9.3 – DANOS VERIFICADOS FORA DO EXPEDIENTE LABORAL  

 

     Não seria de bom senso que a norma acautelatória dos atos característicos 

de improbidade tivesse seus efeitos restritos às situações configuradas dentro das 

repartições públicas, porque bem sabemos e a experiência prática nos ensina,  normalmente 

estas condutas  se consubstanciam longe do alcance e controle da fiscalização e dos órgãos 

de controle da administração, com o objetivo de dificultar a interferência de forças capazes 
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de inibir uma atuação lesiva ao patrimônio e interesse públicos, mas, a comprovação de 

condutas tidas como sendo de improbidade mesmo fora destes ambientes oficiais, será 

capaz de ensejar a atuação plena da Lei da Improbidade. 

     Em sendo assim, é perfeitamente aceitável, que atos praticados fora do 

local de trabalho possam ser caracterizados como sendo de conduta ímproba, permitindo a 

responsabilização do agente público beneficiado ou que causou prejuízo ao erário.  

                           Diversamente, aceitar a tese de que os atos de improbidade administrativa 

poderiam ser caracterizados apenas quando a sua prática se verificasse nas repartições, seria 

equivalente a inviabilizar a aplicação, alcance e eficácia da lei, pois que notadamente os 

atos característicos de improbidade ocorrem, em sua maioria, longe das repartições 

públicas.  

 

2.10 - ATOS QUE DETERMINAM O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO  

 

    O enriquecimento ilícito sendo considerado como fundamento de sanções 

aplicáveis a agentes públicos é previsto em nosso ordenamento jurídico desde a edição das 

Leis Federais 3.164/57 (Lei Pitombo-Godói Ilha) e 3.502/58 (Lei Bilac Pinto), leis estas 

que, como foi colocado anteriormente, foram precursoras da moderna lei da Improbidade 

Administrativa.  

                         Posteriormente, a novel Lei nº 8.429/92 veio a estender o conceito de 

improbidade, prevendo novas modalidades além do conhecido enriquecimento ilícito que, 

em conformidade com  a exegese do art. 9º da Lei,  exsurge ao se auferir qualquer tipo de  

vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego 

ou atividades relacionadas, passando o citado dispositivo de lei, em seguida,  a descrever à 

título de exemplo algumas atividades capazes de consubstanciar o ato ilícito cogitado, 

assim :  

“I - receber para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou 

qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de 

comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, 

direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou 

omissão decorrente das atribuições do agente público... 
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VII - adquirir para si ou para outrem , no exercício de mandato, emprego, 

função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional 

à evolução do patrimônio  ou à renda do agente público... 

X - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou 

indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração, a que 

esteja obrigado”.  

       A descrição do inciso I, do artigo 9º, da Lei da Improbidade descreve 

como conduta irregular, o recebimento de qualquer tipo de vantagem material, econômica, 

direta ou indireta, de pessoas que tenham interesse na obtenção de ação ou omissão do 

agente público. 

                             O inciso VII, do mesmo artigo, menciona a improbidade caracterizada 

pela formação de patrimônio pelo agente público, desproporcional aos seus ganhos, 

caracterizando a obtenção de vantagens outras que sejam, decorrentes do cargo, mas, não 

dos vencimentos inerentes ao mesmo.  

                            O inciso X traz a lume a possibilidade de recebimento de vantagem 

econômica, visando a uma conduta negativa pelo agente público de omitir providência ou 

declaração que era de sua obrigação emitir. Estas condutas supracitadas, podem ser 

viabilizadas em hipóteses de improbidade administrativa em matéria ambiental. 

 

2.11 - ATOS QUE CAUSAM PREJUÍZO AO ERÁRIO  

 

      O enunciado do art. 10 da Lei, traz à lume os atos de improbidade 

administrativa que causam prejuízo ao erário53,  consistindo na ação ou omissão, dolosa ou 

culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento, ou dilapidação 

dos bens ou haveres das entidades abrangidas pela proteção legal, enumerando hipóteses 

que mesmo não representando conduta típica dita ímproba, poderão ser enquadradas na 

regra genérica do caput, conforme foi dito anteriormente, sendo exemplo o ato de protelar, 

gastando recursos públicos, uma licença ambiental que poderia ser indeferida rapidamente, 

pedindo perícias, inspeções, vistorias e análises.   

 
53 Destacamos os incisos X e XII, do artigo 10, da Lei da Improbidade, na medida em que os mesmos 

viabilizam a consubstanciação de hipóteses de improbidade administrativa em matéria ambiental. 
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                           Assim, são condutas lesivas ao patrimônio público : 

" X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem       

como no que diz respeito à conservação do patrimônio público; 

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro enriqueça 

ilicitamente."       

 

2.12 - ATOS ATENTATÓRIOS AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇAO  

 

      A inteligência do artigo 11 da Lei impõe que constitui ato de improbidade 

administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou 

omissão que viole os deveres de honestidade (moralidade), imparcialidade 

(impessoalidade),  legalidade (ex: induzir deliberadamente a instituição em erro) e lealdade 

(ex: revelar fatos reservados e de interesse da administração), às instituições, passando a 

descrever condutas muito comuns na prática. A norma enumera nesta espécie : 

 "II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; 

     III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das 

atribuições e que deva permanecer em segredo; 

  IV - negar publicidade aos atos oficiais." 

      Com isto, os atos do Poder Público destinados ao controle, proteção e 

fiscalização do meio ambiente devem ser praticados com observância dos princípios 

constitucionais, legais e regulamentares, cuja inobservância poderá determinar a prática de 

improbidade e conseqüente punição do agente. 

 

2.13 – PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE APURAÇÃO   

 

     A denúncia dirigida à autoridade pública noticiando a prática de ato de 

improbidade administrativa, sob a forma de representação escrita, pode ser efetuada por 

qualquer pessoa e não apenas por uma autoridade pública, sendo necessária a apresentação 

de provas ou de indícios capazes de justificar a abertura do procedimento investigatório 

respectivo, sob pena da representação ser arquivada; Mister se faz, destacar que uma 
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eventual recusa para formalização deste procedimento disciplinar deve ser justificada em 

despacho fundamentado54. 

                           Pode ainda ser utilizada a via Ministerial, quando o parquet poderá adotar 

as providências necessárias e próprias desta fase postulatória, como previsto no art. 22 da 

mesma Lei, de modo a levar o agente público sob suspeita a ser investigado, pela própria 

Administração, mediante representação, ou em sede de Inquérito Civil da Lei nº 7.347/85, 

presidido pelo representante do Ministério Púbico.  

                           Esta última possibilidade garante à investigação, uma maior idoneidade e 

independência, em face das prerrogativas que são asseguradas aos Promotores de Justiça e 

Procuradores da República.   

     Como se pode verificar há uma fase postulatória, em que a autoridade 

administrativa deverá verificar a existência dos requisitos mínimos de admissibilidade 

processual para formalização do procedimento, e uma vez superada esta etapa deve ser 

iniciado o processo disciplinar específico, cujas regras serão as referentes a categoria do 

servidor investigado (sendo agente público federal, o processo administrativo disciplinar 

obedece ao rito dos arts, 142 a 182 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da 

União - Lei nº 8112 / 90.  

                            Nos Estados os respectivos Estatutos devem regular o procedimento), 

devendo ser instituída Comissão de Processo Disciplinar, e comunicado ao Ministério 

Público e Tribunal de Contas que poderão indicar representante para efeito de 

acompanhamento. 

      É importante observar, de modo a que nenhuma nulidade possa ser 

argüida, as fases para desenvolvimento do processo deverão ser rigorosamente observadas; 

podemos identificar as seguintes etapas:  

a) instauração, onde pode ser identificada a fase postulatória prevista nos arts. 14 a 16 

da Lei nº 8.429/90, contendo o pleito de apuração das irregularidades, e, em se 

verificando a aceitação da representação haverá a formação da Comissão de 

Processo Disciplinar, através de Portaria exarada pela autoridade competente; 

 

 
54  Conforme dispõe o artigo 14, §2º, da Lei nº 8.429 / 92 – Lei da Improbidade Administrativa. 
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b)  inquérito, que uma vez instaurado irá  abranger as fases de  instrução, defesa e 

relatório; 

c)  julgamento pondo termo ao processo, emitindo um juízo de valor a respeito das 

denúncias de improbidade administrativa. Despiciendo, se afirmar da 

imprescindibilidade do respeito aos princípios constitucionais do devido processo 

legal (due process of law), do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, 

incisos LIV e LV, da multicitada Lei da Improbidade Administrativa. 

      Após a instauração do processo, se for constatada (em qualquer fase) ou 

mesmo cogitada a hipótese de improbidade que cause lesão patrimonial ao erário, deverá se 

representar ao Ministério Público ou Procuradoria do Órgão, para que este ingresse no juízo 

cível requerendo o seqüestro dos bens55 do agente público, ou do terceiro que tenha 

enriquecido em detrimento do patrimônio público, tudo com o objetivo de garantir uma 

eventual execução futura, evitando que o patrimônio do agente investigado seja transferido 

ou ocultado, de modo a frustrar o almejado ressarcimento e devolução de valores ou de 

bens. Outras providências similares podem ser tomadas, a exemplo de pedidos de 

investigação, bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras. 

     A aplicação supletiva do processo administrativo comum, regulado no 

âmbito federal pela Lei nº 9.784/99 é possível, mesmo porque a natureza jurídica do 

processo para apuração de improbidade é nitidamente administrativa, o que deve ocorrer 

com a finalidade de suprir lacunas, desde que haja compatibilidade e inexistam colidência 

legal (conflito destas normas que tratam de processos administrativos). 

                           Como exemplo, temos os artigos 30 (que afasta da apreciação as provas 

obtidas por meios ilícitos), 37 (que possibilita a requisição de documentos situados em 

outras repartições), 38 §1º (que exige os requisitos de motivação, do relatório e decisão), 

§2º (que se refere a impossibilidade da recusa de provas apresentadas pela defesa), 46 (que 

reconhece o direito de vista e cópia dos autos), 50 (que impõe a necessidade de motivação 

do ato punitivo), 54 (que impõe a decadência qüinqüenal), 65 (que proíbe a reformatio in 

pejus – ou seja, a  reforma de decisão em detrimento do agente público), que podem ser 

utilizados. 

 
55 fundado nos arts. 822 e 825 do Código Processo Civil, ex vi do que dispõe o a rt. 16, §1º da Lei nº 8.429/92 
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2.14 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

     Considerando que o sujeito ativo da prática de atos de improbidade é 

agente público ou político vinculado à administração, torna-se absolutamente necessário 

que a norma tenha no seu bojo regras cogentes capazes de sanciona-lo dentro do serviço 

público, impedindo a prática de determinados atos, ou de determinadas condutas, de forma 

a evitar a continuidade da prática de atos nocivos ao interesse e patrimônio públicos.  

                            Podemos considerar que é  severo o regime de punições previstas na Lei 

da Improbidade, impondo sanções de ordem política para agentes públicos de qualquer 

escalão, como o impeachment do Presidente da República, cassação do mandato de 

membros do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Procurador Geral da 

República, ou de qualquer agente público que venha a incorrer nas condutas tipificadas ou 

não, que possam ser compreendidas como ímprobas. 

                            Sanções de ordem  disciplinar também estão previstas como a demissão, 

cassação de aposentadoria e de disponibilidade, ou político-administrativas  como a 

cassação de prefeitos e  vereadores, criminais e cíveis, perfazendo uma legislação 

extremamente ampla e capaz de permitir o saneamento do serviço público, em se 

verificando uma efetiva implementação de seus dispositivos. 

 

2.15 – INTERDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS  

 

     Como é notório o acesso ao Poder Judiciário não pode ser obstado em 

circunstância alguma, face ao mandamento constitucional que assegura esta possibilidade 

de forma inexorável. Cumpre ressaltar, várias já foram as tentativas de se obstacular este 

acesso, a exemplo da Lei instituidora da arbitragem (Lei Federal nº  9.307/97) que dispõe 

em seu artigo 18,  que a decisão arbitral não deve ser passível de revisão pelo Poder 

Judiciário, o que é claramente inconstitucional.  

                            Independentemente desta colocação, a questão da interdependência das 

instâncias administrativa e judiciária é merecedora de diversas reflexões, mais ainda 

quando se conjectura a possibilidade de uma terceira via, a investigação procedida pelo 
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Ministério Público em sede de inquérito civil público, na forma prevista na Lei da Ação 

Civil Pública – Lei nº 7.347/85. 

     A autônoma aplicação de sanções nas instâncias cível, administrativa e 

criminal, decorre como conseqüência do princípio da independência das instâncias, que 

pode ser excepcionado apenas nas hipóteses de negativa peremptória do fato, da autoria ou 

no caso em que a punição disciplinar seja devida em razão da prática de crime contra a 

administração pública, quando então será admissível que a sentença condenatória criminal 

transitada em julgado venha a  repercutir na instância administrativa.  

                            No contexto de utilização da Lei da Improbidade Administrativa - Lei nº 

8.429/92, as sanções previstas nesta legislação poderão ser aplicadas sem a necessidade de 

julgamento precedente das demais instâncias, como reforça o enunciado de seu artigo 21, 

inciso II, verbis : 

" A aplicação das sanções previstas nesta Lei independe : 

II - da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou 

pelo  Tribunal ou Conselho de Contas". 

 

2.16 – RESPONSABILIZAÇÃO JUDICIAL DA IMPROBIDADE  

 

      A responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa 

também pode ser verificada, judicialmente, na esfera cível ou na criminal, embora, como 

vimos, a prática de ato de improbidade, a início, deve ser verificada em processo 

administrativo.  

                           No cível, a responsabilização do agente público infrator poderá decorrer de 

uma Ação Civil Pública fundamentada na Lei de Improbidade, movida pelo Ministério 

Público ou por qualquer dos legitimados para utilizar deste instrumento de defesa de 

direitos difusos e coletivos.  

                            A Ação Civil Pública pela prática de ato de improbidade por agente 

público, poderá ou não ser precedida de Inquérito Civil, inquisitório este que é presidido 

pelo parquet como dispõe a Lei nº 7.347/85. Se os elementos de prova existentes forem 

suficientes, o inquisitório civil poderá ser dispensado, dando vazão a propositura direta da 

pertinente Ação Civil Pública. 
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     De forma muito evidente, a conduta caracterizada como ímproba e punida 

na forma da Lei nº 8.429/92, poderá ter repercussão no crime. Os tipos penais de maior 

probabilidade de verificação, seriam aqueles que consubstanciam crimes contra a 

administração pública, como a corrupção, concussão, prevaricação ou mesmo as condutas 

descritas na Lei dos Crimes Ambientais – Lei nº 9.605/98.  

                           Cumpre ressaltar, a responsabilização pela prática de ato de improbidade, 

não ilide, em absoluto a responsabilidade criminal ou a cível, na medida em que cada uma 

destas áreas irá perseguir finalidades diferentes, seja a sanção político-administrativa, seja o 

ressarcimento do erário público ou a punição do agente infrator. 

 

2.17 - RESPONSABILIZAÇÃO NO CÍVEL  

 

       O ilícito de improbidade pode repercutir administrativa, criminal e 

igualmente no cível. Nesta seara o principal objetivo será a imposição de obrigação de 

reparar o dano, abrangendo a responsabilização do autor do ato, co-autor(es) e partícipe(s), 

de modo a que a Administração possa ser ressarcida, alcançando ainda a possibilidade 

restrição de direitos prevista na Lei da Improbidade, que assim estabelece  :  

"Art. 5º - ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, 

dolosa ou culposa, do agente ou do terceiro, dar-se-á o integral 

ressarcimento do dano" 

       A espécie de responsabilidade civil que interessa diretamente à 

improbidade administrativa é a extracontratual (ou delitual), que se consubstancia em razão 

da prática de ato ilícito/conduta faltosa e culposa que provoca prejuízo a terceiro, in casu, a 

Administração. Em sentido contrário, a responsabilidade contratual - decorrente de contrato 

explícito ou implícito entre as partes envolvidas, é inadmissível. 

      A responsabilidade civil extracontratual no direito brasileiro fundamenta-

se no princípio da culpa, cujos princípios fundamentais estão nos arts, 159 e 160 do Código 

Civil de 1916.  

                            Para que se verifique a responsabilidade civil alguns pressupostos devem 

ser verificados, assim faz-se mister a presença efetiva de um ato ilícito ou contrário à ordem 

jurídica, de  dano (imputável) efetivo a terceiro e de um nexo de causalidade que venha a 
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unir a conduta delituosa ao resultado, sendo ainda necessário que não esteja 

consubstanciada hipótese excludente de responsabilidade como a força maior, caso fortuito 

ou de culpa exclusiva da vítima.  

     A doutrina civilista concentra suas atenções em duas espécies de 

responsabilidade civil, ambas com previsão normativa: A responsabilidade objetiva ou sem 

culpa (art. 37, §6º da Constituição Federal) e a responsabilidade subjetiva, que exige a 

aferição da culpa do autor do ato ilícito (responsabilidade aquiliana), para que ele possa 

efetivamente ser responsabilizado pelo dano e obrigado a ressarcir o lesado.  

                          A responsabilidade civil objetiva seria, neste contexto, a exceção, tendo em 

vista o menor espectro de possibilidades em que poderia ser utilizada (danos ao meio 

ambiente, danos causados por pessoas jurídicas com personalidade de direito público ou 

privadas prestadoras de serviço público, observadas circunstâncias especiais, conforme a 

hermenêutica do supracitado dispositivo constitucional), sendo regra a responsabilidade 

civil subjetiva como a que interessa a improbidade administrativa. 

        

2.18 - RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL 

 

     A responsabilidade criminal do agente público (agente político ou não) se 

verifica quando o ato de improbidade administrativa por ele cometido constitui, ao mesmo 

tempo, delito disciplinar e penal, sendo mister se colocar que observado o princípio da 

independência das instâncias cível, administrativa e criminal, sendo esta regida pelas 

normas do Direito Penal, e portanto  nitidamente mais rigorosa e formal na aplicação do jus 

puniendi do Estado, mesmo porque a responsabilidade criminal tem sanções naturalmente 

mais severas, a exemplo do cerceamento de liberdade do agente infrator. 

     Diversas diferenças podem ser apontadas de modo a indicar a separação 

das instâncias penal e disciplinar: enquanto o Direito Penal se aplica a todos os membros do 

Estado, o direito disciplinar se restringe aos agentes públicos; o fato que tem repercussão na 

esfera criminal tem repercussões mais graves e interessa a toda a sociedade, sendo esta 

atingida cada vez que um crime é cometido, o que nem sempre se verifica na esfera 

disciplinar. 
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                           O direito de punir do Estado exige plena garantia de defesa na esfera 

criminal, porque as sanções são mais severas, embora o princípio da ampla defesa deva 

igualmente ser observado na atuação administrativa; a regra non bis in idem não se aplica 

no direito disciplinar; a exigência de tipicidade não é rigorosa no direito disciplinar. 

    É pressuposto da responsabilidade penal, a imputabilidade, que vem a ser a 

capacidade de discernimento sobre a licitude ou ilicitude do ato praticado, sendo 

considerado inimputável e portanto isento ou favorecido pela redução de pena aquele que 

nos termos do art. 26 do Código Penal, vier a praticar o ato ilícito sofrendo de enfermidade 

psíquica ou com desenvolvimento mental fragmentário.  

                         A responsabilidade criminal se firma na culpa ou no dolo do agente, na 

subjetividade, sendo ainda conditio sine qua non a tipicidade, tais fatos, por si só, bem 

distinguem a responsabilidade criminal da administrativa, repetindo que ambas são 

independentes e podem ser aplicadas de forma cumulativa. 

 

2.19 - RESPONSABILIZAÇÃO DISCIPLINAR  

 

     É pressuposta da responsabilidade disciplinar, a imputabilidade, que vem a 

ser a capacidade de discernimento sobre a licitude ou ilicitude do ato praticado, o que não 

ocorre se o agente público vier a praticar o ato ilícito sofrendo de enfermidade psíquica ou 

com desenvolvimento mental fragmentário; apesar de inexistir previsão legislativa neste 

sentido aplicam-se - com as adequações necessárias - as disposições previstas no Direito 

Penal. Ainda assim, a Lei nº 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da 

União), sem ignorar o tema, estabelece que:  

" Art. 160 - Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a 

comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a 

exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico 

psiquiatra. 

 Parágrafo único. O incidente de sanidade mental será processado  em 

auto  apartado e apenso ao processo principal, após a expedição do laudo 

pericial." 
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      A princípio parece ser muito tênue a linha divisória das responsabilidades 

pela prática de atos de improbidade, porém a praxis mostra o acerto do legislador ao 

diferenciar cada um dos campos da responsabilidade, tendo por fulcro o princípio da 

independência das instâncias, de modo que a fragilidade das provas obtidas contra o agente 

ou mesmo a inobservância de regras procedimentais podem impedir a responsabilização do 

agente ímprobo na esfera criminal, por exemplo, mas, restará a possibilidade do mesmo ser 

punido civil ou administrativamente.  

                            Para José Armando da Costa57 “até aqui não há diferença substancial entre 

essas duas modalidades de responsabilidade (criminal e disciplinar), não se podendo dizer o 

mesmo a partir da concepção do elemento culpabilidade, uma vez que este, mesmo 

calcando-se no pressuposto da imputabilidade, apresenta ponderável distinção no tocante ao 

dever legal de arcar com as conseqüências referidas”. 

      Enquanto a responsabilidade criminal se firma na culpa ou no dolo do 

agente, a disciplinar se completa com a voluntariedade do transgressor, e em algumas 

situações menos graves, com a mera culpa em sentido estrito, sendo dispensável a rigidez 

da tipicidade penal, salvo quando se fizer necessária a aplicação de punições mais severas, 

sendo suficiente - normalmente - a simples proximidade entre o ato considerado ilícito e  a 

hipótese da lei, provocando a perplexidade de criminalistas mais ortodoxos, porém, 

acreditamos, denotando o firme propósito do legislador, no sentido de permitir a aplicação 

das sanções previstas na lei da Improbidade Administrativa, sem o excessivo rigor formal 

da doutrina penalista. 

     Uma outra possibilidade pode decorrer da prática de ato ilícito pelo agente 

público capaz de caracterizar, concomitantemente, infração disciplinar e crime comum, 

fazendo com que procedimentos distintos e independentes venham a se desenvolver 

administrativa e judicialmente, respectivamente, como já foi cogitado anteriormente, o que 

é perfeitamente possível dentro das hipóteses fáticas de improbidade administrativa 

aventadas nos artigos 10 e 11 da multicitada Lei nº 8.429/92. Em se tratando de agente 

político, o infrator responderia administrativamente por crime de responsabilidade e 

comum.  

 

56 Costa, José Armando da. Contorno jurídico da Improbidade Administrativa. Brasília. Brasília Jurídica. 

2000. Pág. 136 
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2.20 – CUMULATIVIDADE DE SANÇÕES: CÍVEIS, ADMINISTRATIVAS E 

CRIMINAIS 

  

       Como foi visto anteriormente, o consagrado princípio da independência 

das instâncias assegura a possibilidade de aplicação de sanções civis, penais e disciplinares 

cumulativamente, isto se a conduta ilícita do agente vier a  enquadrar-se em cada uma 

destas três projeções do direito, respeitadas as peculiaridades e características específicas 

das instâncias, sendo seguro que inexistiria ofensa ao princípio do non bis in idem e que a 

tríplice responsabilidade poderia configurar-se, como se deflui do artigo 125, da Lei nº 

8.112/90.  

    A cumulatividade de sanções vai depender de fatores que não estão 

necessariamente interligados. Os resultados verificados com as investigações de 

improbidade em uma determinada instância, não irão contaminar outra. 

    É de bom alvitre, no entanto, se atentar para o fato de que algumas 

situações especiais podem excepcionar as assertivas supracitadas, e que evidentemente a 

tríplice responsabilização não será a regra, mas, provavelmente a exceção, na medida em 

que é mais freqüente a ocorrência da responsabilização em apenas uma das três áreas, assim 

ocorre, por exemplo,  quando a sentença penal condenatória transitada em julgado projeta 

seus efeitos nas instâncias cível e disciplinar, conforme a previsão legislativa dos artigos 65 

e 66 do Código de Processo Penal57,  1525 do Código de Processo Civil58 e  125 da Lei nº 

8.112 / 9059. 

 

 
57 Código de Processo Penal : Art. 65 - Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o 

ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no 

exercício regular de direito. 

Art. 66 - Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta  quando não 

tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato. 
58 Código de Processo Civil: Art. 1525 - A responsabilidade civil é independente da criminal; não se poderá, 

porém, questionar mais sobre a existência do fato, ou quem seja o seu autor, quando estas questões se 

acharem decididas no crime. 
59 Lei Federal nº 8.112/90: Art. 12 - A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de 

absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. 
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      Neste contexto, é interessante se observar que considerando o alcance das 

suas decisões, apenas a sentença penal tem força necessária para repercutir nas outras 

instâncias, tanto na civil quanto na disciplinar ou administrativa, pois que seus 

assentamentos e preceitos residem no princípio de ordem pública, o que lhe confere força 

maior e especial, nítida e explicitada na ordem jurídica positiva, sendo fato notório e 

inconteste, como se pode verificar nos dispositivos antes citados. 

 

2.21 – QUESTÕES PROCEDIMENTAIS  

 

     Cumpre destacar que uma conduta que venha a ser considerada ofensiva a 

um princípio da ordem jurídica, é muita mais nociva que aquela que apenas afeta a uma 

norma jurídica específica e individuada, razão porque insistimos na absoluta legalidade e 

legitimidade da intervenção ministerial, em qualquer procedimento afeto à improbidade. O 

Ministério Público além de ser custo legis ou fiscal da lei, é defensor dos direitos difusos e 

coletivos da sociedade, incluído o patrimônio público, em conformidade com a exegese do 

artigo 127 da Lei Maior.  

                            Compreendemos que um princípio sempre terá uma importância maior do 

que a norma considerada individualmente, em razão desta restringir-se na sua proposição 

aos limites de sua compreensão literal e lógica, enquanto os princípios - pela sua amplitude 

- constituem fonte de criação e condicionantes de diversas normas específicas, sendo 

lamentável a constatação de que boa parte da comunidade de intérpretes e aplicadores da 

lei, tenha preferido a aplicação da norma individualizada, em detrimento da aplicação 

sistemática de uma proposição dentro do ordenamento jurídico, considerados os seus 

princípios fundamentais. 

                             Neste contexto, qualquer procedimento, independente de sua natureza, 

administrativa ou judicial, deve observar os princípios procedimentais básicos a exemplo da 

ampla defesa, publicidade, contraditório (due process of law) e a preservação dos princípios 

da Administração Pública. 
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                            Apesar destas colocações que denotam o pensamento da doutrina, sempre 

em voz uníssona, é uma constatação o fato de que os intérpretes do direito positivo no 

Brasil, certamente por vício de hermenêutica, tem se utilizado mais das normas específicas 

e hierarquicamente inferiores que dos princípios fundamentais, causando prejuízos ao 

sistema jurídico e cristalizando uma jurisprudência instável e, por vezes, equivocada.  

                              É difícil imaginarmos a aplicação da Lei da Improbidade Administrativa 

por desrespeito aos princípios regentes da Administração Pública, porém, na verdade estes 

preceitos tem sido seguidamente desrespeitados por agentes público, tendo o parquet 

questionado a ilegalidade em juízo, e o Poder Judiciário reconhecido a pertinência da pleito 

ministerial, sem maiores dificuldades, o que igualmente se verifica na esfera disciplinar. 

      O inquérito policial instaurado para investigar a prática de atos de 

improbidade ou lesivos a Administração Pública, poderá ser aberto ex offício pela 

autoridade policial  tendo conhecimento de notícia que possa constituir crime tipificado na 

Lei Penal, podendo ainda ser instaurado após requerimento do órgão do Ministério Público, 

seguindo os trâmites previstos no Código de Processo Penal e legislação pertinente. 

                            O inquisitório policial tem o objetivo de investigar a ocorrência de crimes 

e não de infrações administrativas, pois que uma vez concluído se verificará a remessa ao 

titular da Ação Penal Pública incondicionada, que é o representante do Ministério Público. 

                           O parquet poderá requerer a abertura do inquérito policial após receber 

informações da ocorrência de fatos que configurem crime, informações estas enviadas pela 

própria Administração (autoridade investigante ou responsável pela abertura do 

procedimento disciplinar), por particulares, ou colhidas na própria investigação ministerial, 

via de regra em sede de inquérito civil.  

     O inquérito civil tem guarida constitucional e vem a ser regido pela Lei 

Federal nº 7.347/85 - Lei da Ação Civil Pública - sendo exclusivo do Ministério Público e 

presidido por um dos seus representantes, de modo a proceder à defesa dos direitos difusos 

e coletivos da sociedade.  

                           Em sua sede, a requisição de informações tem força cogente e a sonegação 

de informações ao parquet constitui crime tipificado nesta legislação; deve ser concluído 

em prazo exíguo; a sua instauração deve ser publicada em espaço próprio no Diário Oficial; 

os seus resultados devem ser comunicados ao Conselho Superior do Ministério Público, 
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podendo ser o de arquivamento ou a promoção de medidas  cíveis, administrativas  ou 

criminais.   

 

2.22 – INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO  

 

      A intervenção do Ministério Público nos procedimentos que tenham por 

objeto a investigação de condutas de improbidade é legitimada pelo interesse público, bem 

assim pela necessidade de se proceder a defesa dos direitos difusos e coletivos da 

sociedade, quando sempre atuará o parquet. O problema referente a definição de 

atribuições dentro das situações previstas na Lei da Improbidade Administrativa deve ser 

enfrentado já em um primeiro momento.                      

                            A intervenção do Ministério Público em hipóteses de improbidade é 

legitimada em todos os sentidos, na medida em que a Lei Maior lhe impõe a 

responsabilidade de fazer a defesa dos interesses da sociedade (art.127 e segs.) e do 

patrimônio público, disposição esta que é repetida em diversos textos inferiores, a exemplo 

da Lei Orgânica do Ministério Público nacional, sendo certo que onde estiver presente o 

interesse público, deverá funcionar o parquet, quando menos, na condição de custos legis. 

                           Seria despautério se cogitar da ilegitimidade do Ministério Público em 

processos de improbidade, e a própria Lei da Improbidade denota esta assertiva, quando 

impõe a obrigação de se proceder a comunicação formal do representante do Ministério 

Público para acompanhamento do procedimento disciplinar de improbidade.  

                No entanto, alguns autores colocam reticências nesta intervenção do 

Ministério Público enxergando certas limitações, a exemplo de José Armando da Costa60 

que entende  ser a intervenção  indevida em face da matéria referente a competência ser 

estritamente legal, e na sua hermenêutica a hipótese limitaria a apuração de casos de 

improbidade à Administração.  

                            Entendo, permissa vênia, que a aceitação desta hermenêutica seria capaz 

de permitir o alastramento dos casos de improbidade, pois é muito fácil se verificar que     a  

 
60 Costa, José Armando da. Contorno Jurídico da Improbidade Administrativa. Brasília. Brasília Jurídica. 

2000. P. 143 
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Administração Pública, através de suas autoridades maiores, poderá não demonstrar 

interesse de apurar denúncias de irregularidades, ou até poderá simular boas intenções de 

investigação, mas, dirigindo o resultado do procedimento conforme as suas conveniências. 

Isto só reforça a necessidade do Ministério Público se fazer presente na investigação.  

                           A interpretação do autor supracitado pode ser equivocada, na medida em 

que o ordenamento jurídico deve ser interpretado de forma sistêmica e por evidente as 

atribuições do Ministério Público - de guarida constitucional - não podem ser reduzidas 

pela norma de hierarquia inferior.  

                           Na prática, todos sabemos os efeitos nefastos de uma interpretação 

procedida na forma como pretende o autor citado, pois que a Administração nem sempre 

(ou, raramente) se mostra disposta a apurar casos de improbidade preferindo ocultá-los, seja 

por razões de conivência, conveniência ou mesmo para resguardar a sua imagem perante a 

opinião pública.  

      Quando o representante do Ministério Público atua fiscalizando a conduta 

de improbidade, ele não está se conduzindo de modo a investigar uma conduta específica e 

individuada de um funcionário específico, mas sim imbuído de um propósito superior que é 

o de fazer a defesa superior do interesse social e do patrimônio público, sua função 

precípua e que concede razão de ser e existir, pela natureza das normas que garantem esta 

atividade (constitucional), ela não pode ser reduzida ou cerceada, estando adstrita - no 

entanto - ao princípio da legalidade, e sendo assegurada a ampla defesa dos investigados, 

como determina a Lei Suprema. 

                           Questão polêmica é a referente a possibilidade de ato de improbidade 

poder (ou não) ser apurado pelo Ministério Público, especialmente em sede de Inquérito 

Civil.  

                           Todos elementos do Direito positivo induzem afirmativamente no sentido 

de que esta possibilidade venha a ser efetiva, porque seria inadmissível que o Órgão 

responsável pela defesa dos interesses difusos e coletivos da sociedade, dotado de poderes 

para atuar em qualquer situação que configure o interesse público, tivesse a sua atuação 

cerceada exatamente nas situações em que o agente público incorresse em ato nocivo aos 

interesses da Administração. 
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      Sendo assim, um instrumento eficaz para a investigação de atos  

característicos de improbidade é o inquérito civil previsto pela Lei nº 7347/85 (Lei da Ação 

Civil Pública), em se tratando de procedimento inquisitório privativo do Órgão do 

Ministério Público,  que lhe atribui poderes excepcionais no sentido de investigar questões 

de interesse público, estejam estas em mãos de particulares ou da própria Administração, 

incorrendo em crime a pessoa que sonegar as informações requeridas. 

                           Lamentável, é a múltipla proposição de Projetos de Lei no sentido de 

inibir a utilização destes procedimentos no âmbito do Ministério Público; dentro desta  

perspectiva a iniciativa de abertura do inquérito civil ficaria sendo privativa do Procurador 

Geral do Ministério Público; ora, sendo esta a única autoridade da Instituição que é 

nomeada pelo  Chefe do Executivo, isto a torna suscetível de pressões no sentido de inibir a 

investigação, mesmo porque a maior quantidade de casos de improbidade advém 

exatamente do Poder Executivo. 

     Causa espécie, que alguns doutrinadores procurem emprestar uma 

interpretação restritiva da Lei da Improbidade, o que não é praxe no Direito Público. Assim 

o pensamento de José Armando da Costa61, para entender que o fato da multicitada Lei  

facultar a intervenção do Órgão Ministerial como custos legis, impõe a exclusividade de 

atuação do parquet nesta condição.  

                            Esta hermenêutica é nociva ao interesse público, pois que  atuando como 

fiscal da Lei, o parquet estará despido dos poderes que lhe são conferidos pelo 

ordenamento jurídico, quando atua na condição de presidente do Inquérito Civil, ocasião 

em que poderá, inclusive, instaurar ação penal pública por crime de sonegação de 

informações ao órgão ministerial (entre outras), se houver recusa em colaborar com as 

requisições ministeriais. 

                           Ousamos discordar do citado pensamento doutrinário, para defender a tese 

de que o Ministério Público poderá também em sede de Inquérito Civil investigar a 

ocorrência de atos de improbidade administrativa (como ocorre na prática), e sobejam 

razões para corroborar este pensamento. 

      A Lei nº 8.429/92, no seu artigo 15, acrescenta que as Comissões 

processantes devem  dar conhecimento ao Ministério Público da instauração do processo, 
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quando  este poderá manifestar "a requerimento" (parágrafo único) o seu interesse em 

acompanhar o processo disciplinar. 

                           A interpretação restritiva do texto da Lei da Improbidade, no sentido de 

imiscuir a atuação Ministerial ofende aos princípios da Administração Pública, assim o da 

moralidade. 

      No mesmo sentido, a Lei Orgânica do Ministério Público - Lei  

Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993 (Organização atribuições e Estatuto  do 

Ministério Público da União)  em seu artigo 7º, inciso III, dispõe que :  

"Art. 7º - Incube ao Ministério  Público da União, sempre que necessário 

ao exercício de suas funções institucionais : 

III - requisitar à autoridade competente a instauração de procedimentos 

administrativos, ressalvados os de natureza disciplinar, podendo 

acompanhá-los e produzir provas" (grifo nosso) 

                            A Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 (Lei Orgânica Nacional do 

Ministério Público) em seu art. 26, inciso III,  que estabelece : 

"Art. 26 - No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá : 

III - requisitar à autoridade competente a instauração de sindicância ou 

procedimento administrativo cabível." 

       É notório que matéria de competência deve ser definida por lei, devendo 

a norma estar em consonância com o Texto Fundamental, sendo este que explicita a 

competência ministerial para efeito de atuação em defesa dos interesses públicos, a 

exemplo da moralidade e transparência inerentes ao serviço público, assim a Constituição 

da República em seu art 127 : 

"Art. 127 - 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.” (grifei) 

                            Ou ainda de forma mais clara, ao relacionar as funções institucionais do 

Ministério Público, em seu art. 129, assim : 

 
61 Costa, José Armando da. Contorno Jurídico da Improbidade Administrativa. Brasília. Brasília Jurídica. 

2000. Pág. 143-144 
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" Art. 129 - São 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; (grifei) 

      É de fácil inferência que a interpretação da norma constitucional não pode 

ser restringida por norma de hierarquia inferior, a defesa do patrimônio e interesse público, 

através do único instrumento de que dispõe o parquet - o inquérito civil - é soberana, 

indispensável  e necessária ao bom funcionamento da ordem jurídica.  

                            Faz-se mister destacar que a autoridade ministerial, no exercício de suas 

funções institucionais, estará atuando não no sentido de investigar um agente público 

especificamente, mas, na defesa de interesses afetos ao patrimônio público e da sociedade, 

esta igualmente vítima do ato de improbidade. 

     A supracitada doutrina menciona a possibilidade de ingresso de habeas 

corpus, com fundamento no artigo 648, III, do Código de Processo Penal, para coibir a 

investigação ministerial, pois que constituiria  constrangimento ilegal o  fato de ser alguém 

obrigado a submeter-se à medida restritiva imposta por "autoridade incompetente"; a 

utilização do remédio heróico numa circunstância tal afrontaria os  mencionados interesses 

públicos de ordem superior, sendo descabida a sua propositura. 

                           Por razões correlatas não aceitamos a alegação de que o art. 5º, incisos 

LIII e LIV, da Constituição da República seria ferido pelo inquisitório ministerial, posto 

que este procedimento esta previsto e regulamentado pela Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação 

Civil Pública  para defesa de interesses públicos difusos e coletivos), sendo o membro do 

Ministério Público a autoridade competente presidente do Inquérito Civil, sendo assegurada 

a defesa da pessoa na forma  prevista neste dispositivo.  

                           Em sendo assim, é lídimo se concluir que, despautério seria se admitir que 

a apuração do ato de improbidade, extremamente nocivo aos interesses público, estivesse 

adstrito as lides administrativas ou ao juízo de conveniência da Administração, quando em 
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muitas situações a autoridade pública é conivente ou beneficiária da conduta ímproba do 

agente público.  

     Cumpre ressaltar que além da instância administrativa, onde deverá a 

priori desenvolver-se a apuração da improbidade, poderá ser provocada a Justiça criminal, 

uma vez verificada a subsunção dos fatos por esta norma (tipicidade), o que deverá ocorrer 

mediante a provocação (a início pela autoridade que determinar a abertura do procedimento 

disciplinar, ou na fase final pela autoridade administrativa julgadora do processo de 

improbidade) do representante do Ministério Público, podendo esta autoridade proceder a 

denúncia da ação penal pública incondicionada diretamente (havendo provas de autoria, 

culpabilidade e materialidade suficientes oriundas, por exemplo, do procedimento 

disciplinar-administrativo) ou requisitar a abertura de inquérito policial. 

 

2.23 – LIMITES DE ATUAÇÃO DO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO  

 

     Como vimos, há autores que defendem a tese de que a investigação de atos 

de improbidade deve se verificar apenas em procedimento administrativo, sendo presidido 

pelo representante da própria entidade lesada, através de uma comissão de sindicância, 

podendo este procedimento ser acompanhado por representante do Ministério Público como 

faculta a lei da improbidade, sendo vedada a possibilidade de se efetuar uma investigação 

direta pelo parquet, por exemplo, em sede de inquérito civil. 

     Entendo que a interpretação supracitada é restritiva da atividade 

ministerial, ofende ao interesse público, a Constituição da República, Lei Orgânica do 

Ministério Público, Lei da Ação Civil Pública - Lei nº 7.347/85, aos lídimos objetivos de 

proteção da probidade no serviço público. 

                           Em especial, este afastamento do Ministério Público poderia ser nocivo ao 

meio ambiente - direito difuso, de guarida constitucional - isto nas hipóteses de 

improbidade administrativa em matéria ambiental, razão porque não merece guarida. 

                             Corroborando esta tese, temos que os meios de exercício do controle 

interno nestes órgãos, apresentam vícios capazes de comprometer uma investigação 

transparente, estando esta sujeita a pressões e manipulações do poder político, mesmo 

porque as nomeações para os cargos de direção dos órgãos detentores do poder de polícia 
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em matéria ambiental, são geralmente realizadas pelos chefes do Poder Executivo local, 

estando estes sempre receosos de escândalos na Administração ou de comprometimento de 

seus interesses pessoais. 

     A experiência tem nos demonstrado que, na prática, os mecanismos de 

controle externo tem contribuído (e muito) para inibir a prática de atos de improbidade, 

assumindo o Ministério Público uma importante função, na medida em que este Órgão 

dispõe de autonomia e independência em relação aos poderes constituídos. 

                         Podendo investigar atos de improbidade, sem submissão a pressões ou 

interesses ilegítimos capazes de contrariar o espírito da investigação, mesmo com todos os 

entraves legais que são impostos à investigação ministerial, esta se faz indispensável à 

moralidade do serviço público e à preservação ambiental.  

 

2.24 – A AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE  

 

  Como foi colocado anteriormente, a Constituição da República sanciona os 

atos de improbidade administrativa, através da suspensão dos direitos políticos, da perda da 

função pública, da indisponibilidade dos bens e pelo ressarcimento ao erário, cabendo à Lei 

nº 8.429/92 estabelecer a forma e a gradação das sanções mencionadas, isto sem ilidir a 

possibilidade de incidência da ação penal pública incondicionada cabível, se for o caso.  

     Na prática, é comum se ouvir de membros do Ministério Público que a 

Instituição renasceu a partir do advento da Lei nº 7.347/85, que instituiu a ação civil 

pública, fornecendo um formidável instrumento para defesa  dos direitos difusos e coletivos 

da sociedade, merecendo destaque ainda a investigação que, via de regra,  a precede através 

de inquérito civil.  

                          Cabe assinalar, que é principalmente através deste instrumento que o 

parquet adota providências judiciais para combate aos atos de improbidade, inclusive 

ambiental. 

      No que se refere ao controle dos atos dos Poderes Públicos pelo 

Ministério Público, é a ação civil pública  o instrumento processual adequado e que deve 

ser utilizado para a defesa de interesses meta-individuais (sendo também a norma 

processual geral para a tutela de interesses supraindividuais), quando será objetivada a 
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reparação dos danos causados ao erário público e a aplicação das sanções previstas nos arts. 

5º, 6º e 12º, da Lei nº 8.429/92 e no §4º, do art. 37, da  própria Constituição Federal, em 

razão da conduta irregular do agente público. 

     Pontuando a atuação do Ministério Público em defesa  dos interesses da 

sociedade, o art. 129, III, da Lei Maior apresentou a expressão direitos difusos e coletivos 

que, por sua natureza e amplitude, veio a conceder uma maior envergadura ao conteúdo do 

art. 1º, inciso IV, da Lei nº 7.347/85, possibilitando o uso da ação civil pública para defesa 

dos direitos transindividuais e permitindo a definição de responsabilidades não apenas por 

prejuízos causados aos interesses  previstos na multicitada Lei, mas igualmente a qualquer 

outro de natureza difusa ou coletiva (sem prejuízo da ação popular). 

               Por todo o exposto, é lícito se concluir que a ação civil púbica ao 

disciplinar estes aspectos processuais da tutela dos interesses difusos, coletivos e 

individuais homogêneos, deve ser utilizada para a proteção do patrimônio público, dos 

princípios constitucionais da Administração Pública e persecução dos atos tidos como 

capazes de constituir a  improbidade administrativa, mormente a ambiental, ou que sejam 

rotulados como lesivos, ilegais ou imorais, na concepção do art. 12 da Lei nº 8.429/92, em 

consonância com o art. 37, §4º da Lei Maior,  e art. 3º da Lei Federal nº 7.347/85.  

      Sendo a Lei da Ação Civil Pública de natureza processual, cabe à Lei 

substantiva de direito material – a exemplo da lei nº 8.429/92 – apresentar a hipótese 

motivadora da ação civil púbica e que vai eventualmente possibilitar uma condenação por 

ato de improbidade administrativa (ambiental), tudo em consonância com o que foi, 

imperativamente, posto pelo § 4º, do art. 37 da Constituição da República.  

  

CAPÍTULO  3  - IMPROBIDADE  EM MATÉRIA AMBIENTAL  

 

3.1 - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM MATÉRIA AMBIENTAL  

 

     A Lei Federal nº 8.429/92, conhecida como Lei da Improbidade ou Lei do 

Colarinho Branco, não expõe de forma exaustiva as condutas que podem ser consideradas 

como ímprobas, fazendo apenas uma enumeração exemplificativa de algumas condutas, e, 

visando facilitar o enquadramento de comportamentos desta natureza foram inseridos 
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enunciados genéricos capazes de permitir uma fácil subsunção de outras condutas lesivas 

ao interesse público no enquadramento daquelas consideradas ímprobas, característica esta 

que torna a referida norma extremamente flexível, e, capaz de entender como ímproba 

mesmo as práticas mais modernas perpetradas por maus gestores da coisa pública. 

      Fazendo uma análise do conteúdo genérico da Lei, e em se considerando a 

questão da prática de atos de improbidade por agentes públicos em organismos ligados à 

proteção ambiental, é provável que a maior parte das condutas ilícitas tenham de ser 

associadas às regras genéricas de subsunção do caput dos artigos 9, 10 e 11, face à sua 

especialidade e atipicidade, o que em nada dificulta ou impede a utilização da norma. 

                           Muito pelo contrário, a mesma pode ser considerada como um excelente 

instrumento de combate as práticas nocivas ao interesse ambiental, posto que a 

especificidade das questões ambientais dificilmente poderiam ser objeto de tipificação, 

característica esta que é própria do Direito Penal, matéria por onde não adentra a Lei da 

Improbidade, reduzindo ao universo do Direito Civil e Administrativo, aliado a algumas 

sanções de ordem política. 

      As questões ambientais são notadamente grassadas por intensa atividade 

administrativa, em primeiro plano no que se refere aos atos autorizativos ou licenciadores 

do Poder Público (prevenindo a ocorrência de danos ambientais), e secundariamente no que 

diz respeito à fiscalização das práticas potencialmente danosas ao meio ambiente 

(reprimindo as atividades nocivas ao meio ambiente).  

                           Cumpre destacar, estas atividades são desempenhadas, basicamente, pelos 

organismos componentes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, dotados de 

poder de polícia em matéria ambiental. 

      O meio ambiente interessa de sobremaneira à coletividade, sendo de 

importância para as gerações presentes e futuras, incumbindo ao Poder Público e a 

sociedade promover a sua defesa e preservação (conforme o art. 225 da Constituição 

Federal  que consagra o Princípio do desenvolvimento sustentável). 

     Normalmente os interesses particulares, movidos por ambições imediatas, 

fazem com que o aspecto econômico dos empreendimentos venha a prevalecer sobre o 

ambiental, neste momento, é que deve o Poder Público fazer prevalecer o equilíbrio 

característico do princípio do desenvolvimento sustentável, autorizando o progresso 
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industrial, mas, impondo a contrapartida de preservação dos ecossistemas, sempre 

observando a cautela de agir com prudência e em defesa dos interesses da coletividade que 

representa, de forma a não ser cúmplice de quem degrada, agindo em desconformidade com 

a legislação, e incorrendo nas hipóteses de prática dos atos ditos de improbidade 

administrativa, descritos na Lei nº 8.429/92. 

                           A probidade é requisito que deve ser perseguido por todo agente público. 

A preocupação do legislador nacional com a questão da probidade do serviço público vem 

do Texto Constitucional, que em seu artigo 37, §4º relaciona as sanções aplicáveis aos 

autores de atos de improbidade administrativa, importando em penalidades como a 

indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, perda da função pública, suspensão de 

direitos políticos. 

                            A Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992, regulamentou a Lei Maior 

descrevendo os atos ditos de improbidade (de forma exemplificativa e não exaustiva) nos 

artigos 9º a 11, para em seguida descrever as penas aplicáveis no artigo 12. 

                            Como sabemos um dos princípios fundamentais do Direito Ambiental é o 

do desenvolvimento sustentável, significando a idéia de harmonizar-se o progresso com a 

preservação do meio ambiente para as gerações futuras.  

                             Na prática as idéias de desenvolvimento - via de regra - prevalecem sobre 

a preservação do meio ambiente, razão porque justifica-se plenamente a intervenção estatal 

no sentido de participar decisivamente do processo licenciatório e controlador de atividades 

impactantes, de modo a conceder equilíbrio nesta delicada relação entre o meio ambiente e 

o desenvolvimento e progresso, monitorando as ações que possam caracterizar ofensa ao 

meio ambiente.   

     A improbidade administrativa - conduta amplíssima em sua concepção - 

está sempre próxima das questões ambientais, porque estas normalmente são grassadas de 

intensa atividade administrativa, é o poder público que deve gerir o meio ambiente e as 

práticas potencialmente danosas ao meio ambiente, basicamente através de atividades 

autorizativas, fiscalizatórias  ou licenciadoras. 

                           A importância desta atividade estatal, essencial aos procedimentos de 

implantação e funcionamento de atividades impactantes (praticamente toda atividade 

industrial ou de desenvolvimento importa em perda ambiental), é capaz de criar e 
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proporcionar situações que facilitam a caracterização de condutas ímprobas, principalmente 

em face dos interesses envolvidos e da grande parcela de poder que é transferida para o 

agente público incumbido destas tarefas, o que amplia ainda mais o espectro de 

possibilidades em face do número de pessoas envolvidas. 

     Os atos administrativos exarados com a finalidade de controle, proteção, 

gestão  e fiscalização do meio ambiente estão adstritos aos princípios constitucionais, legais 

e regulamentares, cuja inobservância poderá consubstanciar a prática de improbidade e a 

conseqüente sanção do agente.  

                           Neste contexto, o Poder Público deve saber agir de modo a proteger o 

meio ambiente (artigo 225, da Constituição da República), afastando-se dos interesses 

particulares de modo a perseguir o bem comum, atuando com cautela e prudência com o 

objetivo de não vir a ser ele próprio  - ou em cumplicidade com o degradador  - responsável 

pelo dano ambiental.  

     A Lei da Improbidade Administrativa separa estes atos em três categorias: 

I - Os atos que determinam o enriquecimento ilícito do agente (art. 9º); II - os atos que 

causam prejuízo ao patrimônio público (art. 10); III - os atos que atentam contra os 

princípios da Administração pública (art. 11), sendo lídimo se colocar que, a princípio, as 

variantes previstas nestes três artigos podem ser aplicadas às situações afetas ao meio 

ambiente. 

                          Como já foi colocado anteriormente, estes artigos apresentam situações 

genéricas e abrangentes, que também alcançam hipóteses específicas em seus incisos, razão 

porque uma vez não se verificando o enquadramento de uma conduta ímproba na previsão 

legislativa específica, poderá ser consubstanciada a aplicação genérica do caput do 

dispositivo legal. 

     Sendo a primeira possibilidade em cogito dos atos que determinam o 

enriquecimento ilícito do agente, o artigo 9º da Lei da Improbidade estabelece : 

                          "Art. 9º - Constitui ato de improbidade administrativa importando 

enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial 

indevida em razão de exercício de cargo, mandato, função, emprego ou 

atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º desta Lei." 
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    A interpretação deste dispositivo nos remete a situação em que o agente 

público (definido no art. 2º) que pratica ato visando o enriquecimento, em ato de corrupção 

que poderá inclusive repercutir na esfera criminal e civil. 

                          Nesta conduta, o agente afasta dos princípios da legalidade, impessoalidade 

ou moralidade visando vantagem econômica, seja direta ou indiretamente através de 

terceiros prepostos.  

                          Neste entendimento, torna-se possível a ocorrência de casos de agentes 

públicos receberem vantagem indevida, com a finalidade de concessão de licença ambiental 

que, apriorísticamente, não poderiam ser concedidas em razão da ausência dos requisitos 

legais.  

                           Os incisos seguintes ao caput do artigo 9º trazem as situações específicas 

de atos que determinam o enriquecimento ilícito do agente, assim : 

"I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou 

qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de 

comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, 

direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou 

omissão decorrente das atribuições do agente público." 

                  Nesta perspectiva estará caracterizada a improbidade administrativa 

ambiental, quando  o agente público vier a receber algum tipo de vantagem econômica e 

que importe em seu acréscimo patrimonial, podendo ser uma comissão, percentagem, 

gratificação ou presente de pessoas (físicas ou jurídicas) que tenha interesse no conteúdo 

do(s) ato(s) administrativo(s), em especial nos que decidam sobre a autorização ou 

licenciamento de atividades impactantes.  

                             A interpretação em tela permite se concluir que pouco importa se a ação 

ou omissão do agente veio a se consumar pela autorização ou licenciamento ambiental, a lei 

reprime mesmo a simples possibilidade de concretização da conduta. 

                             Ainda dentro das possibilidades apresentadas pelo artigo 9º, o seu inciso 

X descreve situação aplicável às questões ambientais, estabelecendo que haverá 

improbidade administrativa se o agente público : 
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"X - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou 

indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que 

esteja obrigado." 

      A omissão administrativa é conduta punível pela Lei da Improbidade, em 

especial nas questões ambientais, quando o agente vinculado ao órgão do SISNAMA 

recebe vantagem econômica para omitir ato de ofício, providência ou declaração que 

deveria por dever de ofício praticar, a exemplo do agente público detentor do poder de 

polícia ambiental que deixa de autuar, interditar, suspender atividade considerada nociva ao 

meio ambiente, por razões ilegítimas e capazes da causar prejuízo ao interesse público. 

     Os atos que causam prejuízo ao patrimônio público previstos no artigo 10 

da multicitada Lei, constituem uma outra modalidade de improbidade administrativa, 

podendo ser novamente utilizado o raciocínio apresentado para a situação do artigo 

anterior, uma hipótese genérica e mais abrangente no seu caput e os incisos trazendo as 

situações específicas, assim : 

"Art. 10 - Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao 

erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda 

patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens 

ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei." 

       É de fácil vislumbre, nesta previsão as aplicações em matéria ambiental 

serão - na prática - menos freqüentes, embora perfeitamente possíveis, quando a conduta 

dolosa ou culposa do agente ambiental vier a significar perda patrimonial ao erário (aos 

cofres públicos). 

                             Um exemplo claro desta utilização pode ser identificada quando o agente 

ambiental ao receber o pedido de licenciamento/autorização percebe a sua 

impossibilidade/inaptidão e protela a decisão denegatória, determinando a realização de 

perícias, estudos, vistorias que importem em dispêndio de esforço humano e econômico a 

estrutura do órgão público componente do SISNAMA.  

                             No mesmo diapasão a improbidade administrativa ambiental é 

consubstanciada nos atos perpetrados pelo agente público e que vêm a ofender os 

princípios administrativos, conforme a exegese do artigo 11 da Lei, que dispõe : 
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"Art. 11 - Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra 

os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que 

viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às 

instituições, e notadamente : 

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso 

daquele previsto, na regra de competência; 

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; 

III - omissis 

IV - negar publicidade aos atos oficiais;" 

      Conforme se infere, o artigo 11 da Lei caminha em sentido diverso dos 

seus antecedentes, enquanto estes cogitam do enriquecimento ilícito do agente ou do 

prejuízo para o erário, o novel dispositivo visa a observância dos deveres dos agentes 

públicos destacados no artigo 4º (os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são 

obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos) e mais os princípios do 

artigo 37 da Lei Fundamental.  

     Interpretando estes dispositivos, Marcelo Figueiredo62 entende que 

“infringe o dever de honestidade o agente que mantém conduta incompatível com a 

moralidade administrativa. Infringe a legalidade o agente que não age rigorosamente 

segundo a lei (sentido amplo) - administrar é aplicar  lei de ofício. Desleal é o agente que 

infringe um desdobramento do princípio da moralidade. Pode ser desleal de várias formas : 

revelando fatos ou situações reservadas ao âmbito da administração (incisos III e VII), 

induzindo em erro, no exercício de suas atividades, as instituições a que serve”.  

                 Se na seara do  Direito Privado prevalece o Princípio da Liberdade, onde 

as pessoas podem pautar a sua conduta livremente, desde que este comportamento não 

esteja vetado pela norma. No Direito Público o agente da Administração somente poderá  

 

 
62 Figueiredo Marcelo. Probidade Administrativa - Comentários a Lei nº 8.429/92 e legislação complementar. 

São Paulo. Malheiros. 1999. Pág. 61 
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agir autorizado pelo comando normativo, porque o descumprimento da lei gera presunção 

de lesividade ao patrimônio público e a necessidade de invalidação do ato inquinado de 

vício, mesmo que não tenha se verificado o enriquecimento do agente ou o dano ao erário.       

                          O inciso I cogita dos atos praticados por agente público com desvio de 

finalidade, visando atingir fim diverso daquele autorizado pela lei, sendo o ato nulo por 

ilicitude do objeto ou por incompetência do agente. 

     Estas hipóteses podem aproximar-se em muito das situações conjeturadas 

pelas matérias ambientais que tornem conveniente a declaração de nulidade do ato 

administrativo afastado da finalidade de proteção ambiental.  

                           O agente público por vezes convalida ou autoriza o dano ambiental, 

mesmo havendo uma nítida restrição imposta pela lei, ofendendo ao princípio da legalidade 

(também o princípio do interesse público ou da finalidade pública), este um dos pilares do 

Estado Democrático de Direito. Cumpre destacar que a atividade administrativa não é 

titular exclusiva e absoluta dos interesses públicos (por vezes os contraria), deve agir de 

acordo com a finalidade da lei e em consonância estrita aos princípios vetores da 

Administração (expressos e implícitos), principalmente os de guarida constitucional. 

     O artigo 11 , em seu inciso II, visa a prevaricação do agente que retarda ou 

omite ato de ofício que devia realizar, o que se verifica reiteradamente em matéria 

ambiental, devendo haver na sua avaliação o bom senso devido as nítidas ausências de 

pessoal e material que grassam o serviço público e prejudicam o pleno desenvolvimento da 

atividade pública, de modo a que injustiças não sejam perpetradas sob este manto.  

                            Em verdade, a Lei da Improbidade é flexível o suficiente para permitir 

que mesmo as condutas mais brandas sejam enquadradas como ímprobas, razão por demais 

suficiente para que se recomende a cautela no seu uso, mesmo de modo a não banaliza-la, 

face a importância que ela possui no sistema jurídico nacional. 

      A omissão na prática de ato ofício em matéria ambiental é extremamente 

freqüente, e por vezes a ausência de iniciativa do Poder Público no sentido de coibir 

atividades predatórias ao meio ambiente, vem a consolidar situações que se tornam 

irreversíveis.  

                           Um exemplo deste tipo, se prende ao momento em que a Administração 

deixa de embargar obra erigida em zona de preservação permanente sem a observância das 
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formalidades inerentes ao licenciamento ambiental, após a finalização do empreendimento 

dificilmente se determinará a sua demolição, porque o fato e irreversível ou de difícil 

reparação (ex: nosocômio construído às margens de um rio, em área non aedificandi, e que 

importe em supressão de vegetação de preservação permanente de mangue).  

                            Em dado momento a Administração - pelos seus agentes - deveria ter 

tomado as providências cabíveis e não o fez, agindo com improbidade. Esta conduta é 

próxima do crime de prevaricação, mas a Lei não exige a satisfação de interesse ou 

sentimento pessoal.   

       O art. 11 em seu inc. IV cogita da ofensa ao princípio fundamental da 

publicidade, sendo este dispositivo que vem a permitir a fiscalização da sociedade, o que é 

absolutamente imprescindível em matéria ambiental, onde a informação (ambiental) deve 

estar sendo sempre disponibilizada à população.  

 

3.2 - PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E IMPROBIDADE AMBIENTAL  

 

      Anteriormente, comentamos a existência de princípios implícitos e 

explícitos  próprios do Direito Ambiental (poluidor-pagador, desenvolvimento sustentável, 

do direito humano fundamental, entre outros), sendo alguns de guarida constitucional, a 

incidir sobre as normas que disciplinam este ramo do Direito, ou mesmo neste último caso 

a totalidade de regras jurídicas componentes do sistema, vinculando-as em seu alcance e 

conteúdo, razão porque o agente público encontra-se obrigado a cumprir estes preceitos ao 

agir de modo a exteriorizar a sua conduta administrativa que importe em repercussões no 

meio ambiente.  

                            Para Paulo de Bessa Antunes 63 “os princípios do Direito Ambiental estão 

voltados para a finalidade básica de proteger a vida, em qualquer forma que esta se 

apresente, e garantir um padrão de existência digno para os seres humanos desta e das 

futuras gerações, bem como de conciliar os dois elementos anteriores com o 

desenvolvimento econômico ambientalmente sustentado”. 

 

 
63 Antunes, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. Rio de Janeiro.  Lumen Juris. 1999. P. 25  
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  Por evidente, outros princípios constitucionais, a exemplo dos que regem a 

Administração Pública, atuam de modo a vincular a conduta do agente público, em especial 

o que atue em órgãos componentes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, 

de modo a que o seu agir esteja sempre condicionado pela observância estrita destes 

postulados,  a exemplo daqueles que se encontram expressos no artigo 37, da Carta 

Fundamental, ainda que de forma não excludente, sendo mister se colocar que a atuação do 

agente em sentido contrário a estes ordenamentos poderá consubstanciar conduta de 

improbidade, esta a merecer as sanções previstas na Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 

1992. 

 

3.2.1 - PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS  

 

     As regras do sistema jurídico estão vinculadas aos princípios 

constitucionais, razão porque devem refletir o significado e conteúdo destes. Os princípios 

constitucionais são normas jurídicas fundamentais que constituem-se em pressuposto de 

validade de outras normas, e estando no ápice da pirâmide normativa, fazem-se 

hegemônicas em relação as demais normas constitucionais e por conseguinte relativamente 

às infraconstitucionais, expressando valores éticos, sociais, políticos e, também, jurídicos 

para a sociedade, destinatária final das mesmas.  

                           Para Canotilho64 em virtude de sua referência a valores ou da sua 

relevância ou proximidade axiológica (da justiça, da idéia do Direito, dos fins de uma 

comunidade), “os princípios tem uma função monogenética e uma função sistêmica, são os 

fundamentos de regras jurídicas e tem uma idoneidade irradiante que lhes permite ligar ou 

cimentar objetivamente todo sistema constitucional”.  

      Os princípios constitucionais, por tudo que foi exposto, têm a função de 

servir de parâmetro para que se verifique a constitucionalidade das normas jurídicas, sendo 

correto se colocar que a legalidade da atuação dos órgãos e agentes públicos encontra-se 

adstrita à sua observância, e a conduta de  afastamento dos seus preceitos poderá implicar 

em caracterização de conduta, por exemplo, de improbidade, como explica o Celso Antônio 

 
64 Canotilho. J.J. Gomes. Direito Constitucional. Lisboa. Almedina. 1999. Pág. 169 
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 Bandeira de Melo65 em pensamento clássico, vislumbrando que “violar um princípio, é 

muito mais grave que transgredir uma norma. A desatenção ao princípio implica ofensa não 

apenas a um específico mandamento obrigatório, mas, a todo o sistema de comandos”. 

 

3.2.2 - PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA  

 

                          Os princípios  constitucionais que regem a gestão administrativa estão 

citados no artigo 37 (princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

eficiência), muito embora alguns princípios constitucionais não estejam explícitos no texto 

constitucional. Estes princípios ditos implícitos são dotados das mesmas características e 

força vinculante, sendo decorrentes daqueles e do próprio sistema jurídico constitucional, 

podendo ser citados os princípios da lealdade e boa-fé administrativa (princípio da 

moralidade)  e razoabilidade  e proporcionalidade (princípio da legalidade).  

     Por oportuno, o art. 37 da Constituição da República, em seu § 4º, vem a 

dispor que 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.   

                           A forma como o legislador constituinte aproximou o enunciado dos 

princípios norteadores da Administração à previsão dos atos de improbidade, mostra que a 

vinculação da atividade pública e de seus agentes aos princípios enunciados, necessita da 

previsão de sanções pelo descumprimento das normas existentes acerca da matéria.         

      Observando a clássica divisão do Direito em dois ramos distintos, o 

Privado e o Público, tem-se que este encontra-se adstrito ao princípio (vetor) da legalidade, 

sendo autorizado ao gestor da coisa pública agir apenas dentro dos parâmetros autorizados 

pela norma, podendo este princípio ser considerado o mais importante postulado do Estado 

de Direito, este compreendido como o conjunto de regras e princípios a que se deve 

subsumir a atividade administrativa para atingir de seus fins.  

 

 

 
65 Melo, Celso Antônio Bandeira de. Elementos de Direito Administrativo.  São Paulo.  RT. 1999. Pág. 230. 
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                           Sendo assim,   o praeter legem e o contra legem  não são comportamentos 

aceitos na atividade pública, nesta os seus agentes, mandatários da sociedade, somente 

podem se conduzir secundum legem (a contrário do que ocorre no Direito Privado, onde 

prevalece o princípio da liberdade, podendo agir livremente, desde que a lei não o proíba 

de atuar). Para Marino Pazzaglini Filho66 “a legalidade é o cerne e a matriz de todos os 

princípios constitucionais, os quais esclarecem e explicitam o seu conteúdo”.  

                             Neste prisma, importa salientar que a atuação do agente público em 

conformidade com a norma jurídica, deve ser compreendida não apenas como a atitude de 

utilizar norma jurídica aplicável a uma situação específica, mas sim em consonância com 

todo o ordenamento jurídico positivo, e em especial com os princípios constitucionais, 

razão porque pode-se afirmar, repetindo frase que já se transformou em adágio no meio 

jurídico, de que a ofensa a um princípio constitucional significa ofensa a todo o sistema 

jurídico. 

     Outro princípio de guarida constitucional, previsto no mesmo artigo 37, é o 

da impessoalidade, que denota a necessidade do agente público agir sempre de forma 

isenta, livre de interesses pessoais, corporativistas ou políticos, sendo objetivo e imparcial, 

na sua conduta dirigida ao alcance e realização do interesse público.  

                            O princípio da moralidade permite inferir que agente público deve agir 

sempre de forma ética, adequada aos interesses superiores que representa, exprimindo a 

moral e os valores positivos necessários à consecução do bem comum, e que são da 

expectativa da sociedade que representa, sob pena  da conduta ser viciada  pela má-fé e 

desviada da sua finalidade legal. 

     Enunciado de suma importância é o princípio da publicidade, que 

proporciona transparência à administração e permite o pleno e necessário controle externo e 

interno dos órgãos públicos. Todos os atos administrativos devem ser públicos e acessíveis 

à sociedade, para que a mesma possa livremente fiscalizar e emitir os julgamentos sobre a 

sua conveniência e adequação, sendo   divulgados através da imprensa oficial,  ou mediante  

 

 
66 Filho, Marino Pazaglini. Princípios Constitucionais e Improbidade Administrativa Ambiental. Revista de 

Direito Ambiental.  São Paulo. n. 17. RT. 2000. Pág. 113 
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exposição,  sem restrições de qualquer ordem, em locais públicos. As informações oriundas 

da Administração devem ainda ser prestadas quando solicitadas, exceto nas hipóteses de 

necessário sigilo previstas na Constituição, como em situações de defesa da intimidade ou 

interesse social (art. 5º, LX) ou de segurança da sociedade e do Estado (art. 5º, XXXIII).  

                           Princípio de previsão mais recente, acrescido através da Emenda 

Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998, é o da eficiência, impondo que a gestão 

administrativa seja adequada e eficaz de modo a servir ao interesse público. Este princípio 

deve ser compreendido de forma ampla, ensejando o dever da boa administração,  

adequando-se a produtividade, profissionalismo e adequação técnica dirigidas ao alcance 

do interesse público e satisfação dos seus destinatários, orientando e disciplinando o 

comportamento do agente público.  

 

3.2.3 – INFLUÊNCIA DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES NA ADMINISTRAÇÃO 

AMBIENTAL  

    

       Os princípios constitucionais que regem de forma universal a 

Administração Publica (estão explícitos no art. 37 da Constituição Federal,  ou, implícitos 

como os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, lealdade e boa-fé) são normas 

jurídicas de hierarquia superior, se encontram no ápice da pirâmide legislativa, sendo 

parâmetro para efeito de verificação de constitucionalidade das leis, informando e 

vinculando o conteúdo das regras jurídicas, e a forma de atuação da  Administração, 

inclusive no tocante às questões ambientais. 

      As atividades desenvolvidas pela Administração Pública estão 

inteiramente jungidas ao princípios constitucionais, e a inobservância destes preceitos pode 

ensejar a aplicação de sanções de ordem cível, administrativa e criminal, como quis a Carta 

Magna em seu art. 225, § 3º  dispositivo este já regulamentado em lei ordinária.  

                           Com posição especial dentro do ordenamento jurídico o princípio da 

legalidade é regente do Direito Público e pode ser considerado fundamental, sendo 

imprescindível à gênese  dos demais preceitos, razão porque a Administração só pode atuar 

em consonância com o ordenamento jurídico, e por conseqüência com os princípios nele 

encontrados, inclusive os que são especificamente afetos à tutela ambiental 
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(obrigatoriedade da intervenção estatal, prevenção, precaução, responsabilização integral 

do poluidor, entre outros). 

      O mesmo artigo 37 da Lei Magna consagra o princípio da eficiência, 

aduzindo a necessidade da boa gestão administrativa no sentido de satisfação do interesse 

público. A sociedade espera e tem o direito de exigir a excelência dos serviços públicos. 

Importante frisar que todos os princípios implícitos e explícitos vinculam e condicionam a 

atividade administrativa, esta sempre iluminada pelo princípio da legalidade e por seus 

consectários. 

     Como foi colocado anteriormente, o legislador constituinte cuidou de 

dedicar um capítulo da Carta Magna, ao disciplinamento direto da questão ambiental, 

fazendo ainda diversas outras menções em títulos dispersos.  

                           O artigo 225, caput, sintetiza a “Constituição Ambiental”,  apresentando o 

princípio do direito ao desenvolvimento sustentável e dispondo que todos tem direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder público e à coletividade o dever de defende-lo e 

preserva-lo para as presentes e futuras gerações, avançando ainda no trato da questão 

ambiental em seus diversos dispositivos.  

                          A inobservância dos princípios constitucionais ambientais enseja a 

responsabilidade civil, criminal e administrativa dos infratores (§ 3º, do multicitado art. 

225), lastreada por um amplo espectro de normas ambientais infraconstitucionais. 

     Embora dispostos de forma aparentemente singela, em apenas um 

artigo/Capítulo, são muitos os preceitos que defluem deste dispositivo legal, a exemplo dos 

princípios da obrigatoriedade da intervenção estatal, princípio da prevenção e precaução, 

princípio da cooperação e princípio da responsabilização integral do degradador, todos 

comentados em Capítulo anterior deste estudo. 

                           Necessário se faz, colocar que o direito ao meio ambiente (natural, 

cultural, artificial e do trabalho) ecologicamente equilibrado é de natureza difusa, inerente a 

toda a sociedade, e por tal fato possui os atributos de indivisibilidade, titularidade 

indeterminada sendo, portanto,  transindividual. 

     O princípio da obrigatoriedade da intervenção estatal, impõe que os 

órgãos da administração pública, em especial aqueles componentes do SISNAMA – 
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Sistema Nacional de Meio Ambiente, devem atuar na defesa do meio ambiente, de modo a 

“assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado”, na 

forma do art. 225, §1º da Constituição Federal,  podendo ser colocado que esta atuação dos 

organismos ambientais do Estado é prioritária e obrigatória porque decorre de mandamento 

constitucional, máxime em se considerando os  princípios da prevenção e da precaução, de 

natureza impositiva, vinculante e coercitiva.  

                          A inação do Estado poderá importar, considerado o seu contexto, em 

conduta ímproba do agente público.  

                          A título de exemplo, recentemente (abril de 2002), em Recife, no Estado de 

Pernambuco, a industria Schincariol iniciou a construção de uma fábrica de bebidas 

produzidas a partir de água mineral retirada do subsolo da cidade, sem pleitear o 

licenciamento ambiental, a obra (em estagio avançado) foi embargada por iniciativa do 

Ministério Público, sendo exigido o licenciamento pertinente. Resolvida a questão 

ambiental, não foi movida ação de improbidade contra os dirigentes do órgão ambiental 

estadual (que deixaram de fiscalizar) e o inquérito civil (nº PIP 12004102) foi arquivado.  

     A atitude do Estado em relação ao meio ambiente poderá ser positiva ou 

negativa, atuará positivamente quando seus organismos estiverem exercendo poder de 

polícia em matéria ambiental para restringir, impedir, tutelar, monitorar a atividade 

potencialmente predatória do meio ambiente, contribuindo para a sua restauração, 

manutenção ou recuperação.  

                         A conduta negativa se consubstanciar na obrigação de não fazer a poluição, 

destruição ou degradação da qualidade ambiental, se abstendo de condutas nocivas próprias 

ou de terceiros.   

                          Nesta condução da atitude estatal,  tem realce o princípio constitucional da 

eficiência (art. 37, da CF), de modo a orientar a conduta dos agentes públicos responsáveis 

pelo controle ambiental, razão porque são inadmissíveis comportamentos ativos e 

omissivos neutros, insuficientes para a proteção  ambiental. 

     A obrigação de agir criteriosamente na defesa do meio ambiente, adotando 

e executando as providências mais eficientes e produtivas para a sua proteção é própria do 

agente público probo, não lhe sendo permitido, neste peculiar aspecto, qualquer grau de 

discricionariedade.  
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                          Em sentido contrário, a falta cometida pelo serviço público ou seus 

agentes, pode ensejar a responsabilidade civil do Estado, bem assim a imputação de 

sanções de ordem criminal e administrativa aos seus agentes, ex vi do que dispõem as leis 

dos crimes ambientais (Lei nº 9.605/98) e de improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92). 

     O princípio da prevenção e precaução  tem por escopo a necessidade de se 

evitar danos ao meio ambiente, pois que em se tratando de meio ambiente, a providência 

tomada posteriormente a ocorrência do dano poderá ser inócua, irreversível ou irreparável, 

sendo de fundamental importância  a conduta preventiva e cautelar, capaz de assegurar a 

integridade ambiental. 

                           Na citação de Celso Fiorillo e Marcelo Rodrigues67 “diante da impotência 

do sistema e face a impossibilidade lógico-jurídica de fazer voltar a uma situação igual a 

que teria sido criada pela própria natureza, adota-se, com inteligência e absoluta 

necessidade, o princípio da prevenção do dano ao meio ambiente como verdadeira chave 

mestra, pilar e sustentáculo da disciplina ambiental, dado o objetivo fundamentalmente 

preventivo do direito Ambiental”. 

     Convém destacar que a ação do Poder Público na defesa do meio ambiente 

é dotada de instrumentos eficazes, tais como: estudos de impacto ambiental e seus 

respectivos relatórios (EIA/RIMA), manejo ecológico das espécies e ecossistemas,  

planejamento do uso dos recursos ambientais, zoneamento ambiental, tombamento, licenças 

(prévia - LP, de instalação-LI e de operação - LO), desapropriação, exercício de poder de 

polícia administrativa em matéria ambiental (pelos órgãos componentes do SISNAMA), 

educação ambiental, inquérito civil e compromissos de ajustamento, entre outros. 

     No contexto do Direito Ambiental, a precaução deve ser compreendida 

como a prudência e cautela na utilização de bens ambientais, devendo os órgãos ambientais 

oficiais diligenciarem no sentido de evitar riscos ao meio ambiente, afastando qualquer 

perigo capaz de ameaçar bens tutelados, e que sejam oriundos de atividades públicas ou 

particulares direta ou potencialmente poluidoras, sendo defeso ao Poder Público postergar 

medidas capazes de impedir a degradação.  

 

 
67  Fiorillo, Celso Antonio Pacheco et Rodríguez, Marcelo Abelho. Manual de Direito Ambiental e Legislação 

Aplicável. São Paulo. Max Limonad. 1996. Pág. 140. 
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                           Para Cristiane Derani68 “o princípio da precaução está ligado aos conceitos 

de afastamento de perigo e segurança das gerações futuras, como também de 

sustentabilidade ambiental das atividades humanas. Este princípio é a tradução da busca da 

proteção da existência humana. A partir desta premissa, deve-se também considerar não só 

o risco eminente de uma determinada atividade como também os riscos futuros decorrentes 

de empreendimentos humanos, os quais nossa compreensão e o atual estágio de 

desenvolvimento da ciência jamais conseguem captar em toda a densidade.”  

                            É o pensamento do in dúbio pro securitate, evitando-se riscos 

desnecessários e que possam por em risco o equilíbrio do meio ambiente. No ano de 2000, 

no Recife, o Ministério Público federal ingressou com ação cautelar nº 0082527/02, 

visando proibir o desembarque de carga de milho geneticamente modificado proveniente da 

Argentina, em respeito ao citado princípio, alegando que os efeitos deste tipo de alimento 

no ser humano e meio ambiente são desconhecidos. A liminar foi concedida em juízo 

monocrático, o desembarque proibido, e, posteriormente liberado pelo Tribunal Regional 

Federal. 

     O princípio da cooperação consagra uma idéia essencial a proteção do 

meio ambiente, referente a divisão de responsabilidades entre o Estado e a sociedade, de 

modo a afastar a idéia de responsabilidade única do Estado para proteção e preservação do 

meio ambiente ecologicamente equilibrado (Constituição Federal, art. 225, caput), sendo de 

bom alvitre destacar que o Estado não pode se omitir alegando que a sociedade deixou de 

agir na mesma causa. 

                           Como decorrência deste princípio, se tem que o Estado deve implementar 

mecanismos permanentes de participação da sociedade, sendo assim justificada a criação 

dos Conselhos de meio ambiente, por exemplo, pois a conscientização da sociedade sempre 

estará a depender da informação e educação ambiental. 

      O princípio da responsabilização integral do degradador, aduz que a 

pessoa física ou jurídica, responsável pelo degradação ambiental (conceituado pela Lei da 

Política Nacional de Meio Ambiente, art. 3º, II, como sendo a alteração adversa das 

características do meio ambiente), poderá sujeitar-se a sanções de ordem       administrativa  

 
68 Derani, Cristiani. Direito Ambiental Econômico.  Max Limonad. 1996. Pág. 167 
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(legislações municipais, estaduais e federais), criminal (ex vi da Lei nº 9.605/98) e civil 

(responsabilidade civil objetiva), inclusive cumulativamente. 

 

3.2.4 - LEI Nº 8.429/92 E PRINCÍPIOS  

 

     A Lei Federal nº 8.429/92, conhecida como a Lei Anticorrupção,  

constitui-se em um marco da luta pela moralidade do serviço público, tendo surgido 

exatamente em época em que os mais altos mandatários da nação respondiam pela prática 

de atos de improbidade. Seu conteúdo também pode ser de grande importância para a 

proteção do meio ambiente, considerando a intensa atividade administrativa que grassa o 

Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA. 

                           O Diploma veio a quase tipificar atos de improbidade administrativa, 

dividindo-os em categorias distintas: atos que importam em enriquecimento ilícito do 

agente público (art. 9º), os efetivamente lesivos ao erário (art. 10) e os que atentam contra 

os princípios administrativos.  

                            A lei regulamenta o §4º, do art. 37 da Constituição da República, e 

menciona sanções de ordem políticas, civis e administrativas, previstas em seu art. 12, 

assim como a suspensão dos direitos políticos, perda de função pública, ressarcimento 

integral do dano,  perda de bens ou valores indevidamente acrescidos ao patrimônio 

pessoal, pagamento de multa civil, proibição de contratar com o poder público e proibição 

de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios  da Administração. 

 

3.2.5 - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO AGENTE PÚBLICO NO EXERCÍCIO 

DA TUTELA AMBIENTAL  

 

     O rigor das leis ambientais, a dimensão de suas sanções, em especial as de 

ordem pecuniária, tem criado um campo fértil para a prática de atos de improbidade. 

Modernamente, a quase totalidade dos empreendimentos exige o prévio licenciamento 

pelos órgãos ambientais, sendo fácil se constatar que a maioria dos órgãos ambientais 

componentes do SISNAMA dispõe de um corpo técnico eficiente, consciente e probo, mas, 

sérios problemas podem ser verificados pela falta de profissionalismo dos seus dirigentes, 



 108 

muitas vezes indicados por critérios políticos, faltando-lhes melhor conhecimento de causa 

ou mesmo a intenção de melhor aplicar a legislação ambiental.  

                           Neste momento, o controle externo do Ministério Público se torna 

importante, o só fato do representante do parquet acompanhar as principais questões 

ambientais, por vezes, já se mostra suficiente para inibir desvios legais ou de conduta. 

     Ao rigor da Lei de improbidade, o agente público que venha a receber 

vantagem patrimonial indevida em razão da função pública que exerça no campo 

ambiental, estará praticando ato de improbidade administrativa na forma do artigo 9, da lei 

multicitada.  Neste sentido, podem ser conjeturadas a título de exemplo, a situação do 

agente público que recebe vantagem pecuniária para facilitar a expedição de licença 

visando a implantação de empreendimento industrial em área de proteção ambiental.  

                           De modo idêntico, age em conformidade com esta espécie de improbidade, 

o agente público que licencia atividade nociva ao meio ambiente, apesar do Estudo de 

Impacto Ambiental ter apontado os inconvenientes da mesma, ou, o responsável por equipe 

multidisciplinar destes estudos que vier a falsear o seu conteúdo, declarando este em 

sentido contrário ao que foi identificado pelos técnicos e recomendando a obra, mediante o 

recebimento de propina ou qualquer espécie de vantagem econômica, seja comissão, 

percentagem, gratificação ou bens. 

 

3.2.6 - ATO LESIVO AO ERÁRIO PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO NA 

GESTÃO AMBIENTAL  

 

        No que se refere ao ato lesivo aos cofres públicos causado por agente 

público na gestão ambiental, a lei da improbidade tem previsão no seu artigo 10, e a sua 

incidência é tímida, pois que se faz necessária para a sua consubstanciação o dano 

econômico e financeiro do patrimônio público, sendo necessária a ampla compreensão do  

meio ambiente, de forma antropocêntrica, para que possam ser conjeturadas hipóteses de 

improbidade administrativa ambiental.    

      Nesta modalidade de improbidade, incorre o agente público que estando 

encarregado da tutela ambiental, agindo omissiva ou comissivamente, dolosa ou 
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culposamente, provoca prejuízo para a Administração, por perda patrimonial, desvio, 

apropriação, malbaratamento e dilapidação de bens públicos e deveres.  

                            Uma situação de improbidade administrativa ambiental, compreendendo o 

dever estatal de velar pelos bens públicos tombados, se verificaria quando o seu preposto 

viesse, por ação ou omissão, dolosa ou culposa, autorizar ou proceder a demolição de bem 

público tombado, causando prejuízo ao patrimônio público, e perdas a sociedade, 

suponhamos, para a construção de obra pública.  

                             Fato idêntico ocorreu no ano de 2001, na cidade do Recife-PE; um nicho 

da Igreja Católica, construído em idos de 1600, foi sumariamente destruído pela Prefeitura 

para permitir o alargamento de uma avenida. Não houve permissão dos órgãos ambientais  

do patrimônio histórico. Instaurado inquérito civil de nº PIP130048-01 pelo Ministério 

Público estadual, estou culminou na obrigação de reconstrução do monumento. Não houve 

improbidade, posto que restou provado que o mesmo não era tombado. 

 

3.2.7 - ATO ATENTATÓRIO CONTRA PRINCÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA COMETIDO POR AGENTE PÚBLICO NO EXERCÍCIO DA TUTELA 

AMBIENTAL  

 

                 A atitude ímproba de agente público no exercício da tutela ambiental  que 

venha a ofender princípio da administração pública, encontra ressonância na norma 

albergada no artigo 11 da multicitada Lei anticorrupção que reza :  

“Art. 11  - constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra 

os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que 

viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às 

instituições.” 

                            O dispositivo, na forma como foi posto, encontra-se funcionando como 

uma espécie de regra de reserva, para ser aplicada em casos de improbidade que não 

acarretam lesão ao erário (art. 10) nem signifiquem enriquecimento ilícito do agente 

público (art. 9º), todos da multicitada Lei. 

     A hermenêutica deste dispositivo legal é mais ampla do que parece em um 

primeiro momento, assim é que sendo a honestidade, imparcialidade e lealdade atributos 
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humanos “descendentes dos princípios administrativos, a norma do art. 11 abrange todos os 

princípios constitucionais da Administração Pública.  

                          Conclusão que se chega também por ter este preceito expressamente se 

referido ao “dever de legalidade”69, razão porque por inferência lógica estão 

compreendidos neste contexto os princípios estabelecidos no artigo 37 (legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência) da Carta Magna, outros previstos 

dentro do texto constitucional, e, principalmente, como convém ao nosso estudo, os 

princípios típicos do Direito Ambiental citados no artigo 225 (obrigatoriedade da 

intervenção estatal, prevenção e precaução, cooperação e responsabilidade integral do 

degradador ambiental70).   

     As condutas previstas nos sete incisos do  artigo 11, da Lei de Improbidade 

Administrativa  referem-se no tocante ao elemento subjetivo, a condutas dolosas, uma vez 

presentes a consciência da ilicitude e a vontade de realizar ato contrário ao direito.  

                          Se qualquer destas condutas for capaz de provocar enriquecimento ilícito 

do agente público, a norma a ser utilizada será o artigo 9º em seu caput (genérico) por 

auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, 

mandato, função, emprego ou atividade ou em qualquer das condutas previstas pelos seus 

incisos (meramente enumerativas, mediante relativa subsunção).  

                           Se não houver acréscimo patrimonial ilícito do agente público, mas, 

apenas dano patrimonial ao erário, utiliza-se a regra do artigo 10, da mesma Lei.  

     Como exemplo de atitudes ímprobas previstas no artigo 11 da Lei, pode 

ser colocada a concessão de licença ambiental pelo agente público, a atividade vedada pelo 

zoneamento específico do local (o zoneamento ambiental é instrumento da política nacional 

de meio ambiente, em conformidade com o que dispõe a Lei nº 6.938/81).  

 

 

 
69 Filho, Marino Pazaglini. Princípios Constitucionais e Improbidade Administrativa Ambiental. Revista de 

Direito Ambiental n. 17. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2000. Pág. 119 
70 Os princípios do Direito Ambiental não estão explicitados apenas no artigo 225 da Lei Maior, estando 

implícitos neste dispositivo e em outras normas, sendo uma das razões porque a sua identificação sofre 

variações de autor para autor. 
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                          Outra situação característica do artigo 11 se verifica quando o agente 

público se omite, deixando de impedir a invasão de área de proteção ao meio ambiente 

(situação esta bastante freqüente, em razão dos movimentos sociais envolvendo a posse de 

bens imóveis que assolam o País) ou permitindo a realização de atividades clandestinas e 

incompatíveis. 

                         No mesmo diapasão, incorre em ato de improbidade administrativa o agente 

que retarda ou  deixa de praticar ato de sua responsabilidade com o objetivo de remover 

“lixão” (aterro de resíduos sólidos) instalado em zona ambientalmente protegida, ou que 

deixe de cumprir ato visando a suspensão de lançamento de resíduos sem prévio tratamento 

em curso d’água. 

                         Problemas estes que se repetem em cada município brasileiro, o que 

demonstra – em tese - o quanto poderia ser aplicada a improbidade administrativa 

ambiental de que tratamos.  

  

3.2.8 – ABRANGÊNCIA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROMOTOR DE JUSTIÇA DE 

MEIO AMBIENTE E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA  

 

      A identificação de problemas de improbidade administrativa na área 

ambiental, através do Ministério Público, se verifica principalmente no exercício do poder 

de polícia pelos órgãos ambientais, sempre problemático, sujeito a pressões externas e do 

poder político do Estado (Poder Executivo) que indica e controla os cargos estratégicos das 

entidades estatais - componentes do SISNAMA - e que tem a incumbência de exercer esta 

importante atividade administrativa.  

                           Sendo como é, competência constitucional do Ministério Público (embora 

nunca efetivada na prática) a realização do controle externo da atividade policial, é 

admissível  - por analogia - que os órgãos detentores do poder de polícia em matéria 

ambiental sofram a tutela ministerial, não sem esboçar reações que quase sempre visam 

obstacular pretensões de implementação deste controle externo. máxime em se 

considerando a dimensão do bem jurídico tutelado: o meio ambiente. 

                           A nossa experiência de atuação do Ministério Público na área do Direito 

Ambiental, ensina que as ações judiciais nem sempre são recomendáveis para 
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enfrentamento de questões afetas a improbidade como, permissa vênia, equivocadamente,  

pensam alguns Promotores de Justiça ou Procuradores da República.  

                           Em verdade as ações judiciais propostas com este objetivo enfrentam as 

mazelas do Poder Judiciário e que são do conhecimento de todos: Lentidão, burocracia, 

ausência de prioridade, ineficácia e desconhecimento do Direito Ambiental por boa parte 

dos magistrados. 

                           O Direito Ambiental tem um conteúdo amplíssimo, considerando que 

trata-se de ramo do Direito que transpassa praticamente todos os outros segmentos, razão 

porque podemos dizer que trata-se de disciplina de caráter horizontal. 

                           Estando ainda não codificado, possuindo regras próprias e de difícil 

domínio, o Direito Ambiental transforma-se em um campo fértil para os seus infratores, 

muito embora - cumpre frisar - o advento da novel Lei nº 9.605/98 tenha  contribuído para 

inibir as agressões ao meio ambiente, ao sistematizar a parte penal do Direito Ambiental.

                  Em sentido contrário, as estatísticas provam que tem sido eficiente a 

resolução de problemas afetos ao meio ambiente em sede administrativa, nos inquéritos 

civis ou em suas variantes (procedimento de investigação preliminar ou procedimento 

administrativo), quando o sistema normativo vai oferecer elementos de convicção 

suficientes a implementação de uma defesa eficaz, podendo ser verificada a proposição de 

termos de ajustamento de conduta, que também podem ser mediados pelos órgãos 

componentes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA. 

                            Outra constatação, muitas vezes confirmada no labor diário, é a de que a 

presença do Ministério Público acompanhando casos de agressão ao meio ambiente, inibe 

alguns desvios de conduta ou hipóteses de agressão aos bens ambientais, principalmente 

nas grandes questões, que sempre estão mais sujeitas a fiscalização da própria sociedade. 

      Quando a questão da proteção ambiental está  ligada a repressão da 

improbidade administrativa de agente público, por razões de economia processual, em 

sendo possível é interessante se proceder a cumulação de pedidos, devendo o produto da 

reparação do dano ser revertido em favor da própria entidade ou unidade de conservação 

prejudicada. 

                            É necessária a cautela,  entretanto, de que a exordial venha a distinguir as 

pretensões decorrentes da reparação do dano ambiental, daquelas que se referem a 
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aplicação da Lei da Improbidade, cabendo ao magistrado em decisão única dispor a respeito 

das duas ordens punitivas (reconstituição e reparação do meio ambiente e responsabilidade 

do agente ímprobo). 

     Sendo ainda incipiente a questão do controle externo da atividade policial, 

apesar da previsão constitucional (art. 129, VII), é clara a necessidade de haver um 

disciplinamento da matéria, principalmente na legislação infraconstitucional. 

                           Esta providência  certamente repercutiria na área ambiental, o  que poderia 

acontecer a partir da sistematização deste ramo do Direito, o que é absolutamente premente, 

sendo como é, objetivo final: A eficácia do sistema. 

      Na prática, em se procedendo a uma rápida retrospectiva do que tem sido 

feito contra o meio ambiente, facilmente constatamos a ineficácia do Direito para combater 

estas agressões;  há a nítida necessidade de implementação de meios de controle mais 

eficazes, ou, no mínimo, sistematizados, porque assim, mesmo sem avançarmos na 

aprovação de normas mais eficazes, faríamos melhor uso do vasto e complexo sistema já 

existente e ainda não implementado. Hoje, temos as normas, mas, não a eficácia. 

                          Apresentando sanções de natureza administrativa, penal e civil, a legislação 

existente pode ser considerada como um instrumento seguro e eficaz, a ser utilizado sem 

parcimônia, principalmente pelo Ministério Público a quem compete apriorísticamente a 

missão de proceder a defesa dos interesses difusos (meio ambiente), coletivos, individuais 

homogêneos e públicos da sociedade. 

 

3.3 - A  LEI Nº 9.605/98  E A IMPROBIDADE ADMINSTRATIVA  

 

    A novel Lei nº 9.605/98 (Lei da Natureza) apresentou alguns tipos penais 

com o objetivo de proteger a administração ambiental (artigos 66 a 69 - crimes contra a 

administração ambiental), sendo que alguns delitos são direcionados ao próprio agente 

público ambiental. As condutas previstas nestas disposições também caracterizam 

improbidade administrativa, nos termos do artigo 11, da Lei nº 8.429/82 (Lei da 

Improbidade). 

            A Aplicação ao agente ambiental das sanções criminais da Lei nº 9605/98 e 

disciplinares da Lei nº 8429/82 (art. 12, menciona a cumulatividade), deve ser cumulativa. 
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O art. 66 da Lei dos Crimes Ambientais pune o funcionário público que faz afirmação falsa 

ou enganosa, omite da verdade, sonega informações ou dados técnico-científicos em 

procedimentos de autorização ou licenciamento ambiental, podendo este comportamento do 

servidor levar a autoridade administrativa a deferir ou indeferir uma licença ou autorização 

tomando por base a informação administrativa viciada. 

              Razão porque esta conduta típica ser considerada como passível de 

enquadramento ao caput do artigo 11 da Lei da Improbidade, na medida em que o 

funcionário estaria se indispondo com os deveres de honestidade, legalidade, 

imparcialidade e lealdade à instituição. 

   Em sentido idêntico, se for emitida indevidamente uma licença ou autorização, 

fundamentada na informação viciada, deve o parquet pleitear a anulação do ato 

administrativo junto a autoridade emitente, mediante a expedição de Recomendação na 

forma da Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85), fixando prazo para seu acatamento. 

               O insucesso desta primeira investida pode justificar ainda a propositura de 

ação judicial, visando a suspensão liminar dos efeitos da licença e bem assim a declaração 

de sua nulidade, além da responsabilidade do agente público por incidir em ato de 

improbidade administrativa. 

     O  artigo 67 da Lei dos Crimes Ambientais, tipifica como ilícita a conduta 

em que o funcionário público atua contrariamente às normas ambientais. É lídimo se 

colocar que toda e qualquer obra ou serviço impactante não pode prescindir de prévia 

licença ambiental (princípio da precaução/prevenção), sendo passíveis de sofrer a ação 

fiscalizatória dos órgãos detentores do poder de polícia ambiental.  

                           O agente público que contraria as normas ambientais autorizando atividade 

nociva ao meio ambiente, ofende ao princípio da legalidade, incorrendo em improbidade 

administrativa, na forma do artigo 11, inciso I, da Lei multicitada, devendo repetir-se  os 

procedimentos mencionados visando obstar administrativamente a licença, ou mesmo na 

esfera judicial. 

      Prosseguindo na explicitação dos crimes contra a administração 

ambiental, a Lei nº 9.605/98, em seu artigo 68, traz a lume e criminaliza a conduta em que 

o agente público possuindo o dever legal ou contratual, deixa de cumprir obrigação de 
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relevante interesse ambiental, podendo ainda a hipótese ser configurada na forma do artigo 

11, caput, e inciso II, da Lei da Improbidade Administrativa. 

 

3.4 – ANÁLISE JURISPRUDENCIAL  

 

      A doutrina apenas timidamente cuidou de referir-se à questão da 

improbidade, e talvez, como ato reflexo, a jurisprudência tem oferecido uma resposta lenta, 

a um problema grave e que necessita de respostas fortes e imediatas; aqui,  a improbidade 

deve ser compreendida de forma bem mais ampla que a mais aparente de suas faces:  a  da 

corrupção.  

                           Infelizmente não é rica a história da improbidade administrativa ambiental 

em nossos tribunais, a contrário do que ocorre com as hipóteses tradicionais de 

improbidade, onde o Ministério Público tem se mostrado atuante e diligente na propositura 

de inquéritos civis e principalmente na apresentação de ações cíveis públicas de 

improbidade que, por certo, tem ajudado a mudar a cultura histórica da impunidade. 

     Creio que o problema é cultural, e que o avanço e a consolidação do 

Direito Ambiental irão mudar gradativamente este quadro. Hoje a atuação do Ministério 

Público tem sido mais intensa no sentido de prevenir e conciliar interesses do que punir 

agentes públicos que de alguma forma falham no exercício de suas atividades 

administrativas. 

                          Entendo mesmo que é preciso se avançar mais rapidamente no sentido de 

se punir por atos de improbidade administrativa em matéria ambiental, de modo a se coibir 

os abusos que tem sido perpetrados contra o meio ambiente, sendo mister igualmente que 

os magistrados tenham melhor conhecimento deste ramo especialíssimo do Direito, posto 

que decisões pífias, provocadas por desconhecimento do Direito Ambiental também são 

freqüentes. 

                         Ainda assim, alguns casos são merecedores de atenção : 

                         Hipótese muito comentada a nível de improbidade administrativa ambiental, 

amplamente noticiada pela imprensa sendo   comentada nos congressos de direito ambiental 
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foi a referente a Ação de Improbidade e Responsabilidade71 por ato decorrente do 

licenciamento do parque aquático "Xuxa Water Park", em São Paulo, e que causou 

significativo desmatamento da vegetação de Mata Atlântica (Proc. nº 1.047/98-1 – 12ª Vara 

da Fazenda Pública - São Paulo-SP - j. 30.07.1999 - Juiz João A. Vicenzo).  

     Conforme consta,  com o objetivo de promover a implantação de um 

Parque Aquático e de Lazer, no Município de "veraneio"  de Itanhaém - SP, em área de 

preservação de Mata Atlântica, foi feito o pedido de autorização de desmatamento parcial à 

Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SMA, tendo sido exigida a apresentação de 

Relatório Ambiental Preliminar - RAP, que passou pelos órgãos técnicos pertinentes: o 

Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais - DEPRN, que determinou a 

reprovação do desmatamento, por estar em desacordo com diversos dispositivos do Decreto 

nº 730/93, sugerindo que a discussão fosse levada ao Conselho Estadual de Meio Ambiente 

- CONSEMA. 

     Apesar desta posição contrária ao desmatamento pretenso, mesmo sabendo 

das restrições legais, o Grupo de Apoio ao Licenciamento Ambiental - GALA, criado pela 

Resolução 50/97 da própria SEMA, destinado a dar suporte técnico às decisões relativas a 

desmatamento de Mata Atlântica, em estágios médio e avançado de regeneração, exarou 

parecer no sentido de desmatar até 20% do remanescente florestal, e estabeleceu a 

necessidade de averbação de 60% das área de 400 hectares como garantia de preservação, 

ficando os restantes 20 % condicionados ao zoneamento a ser estabelecido para a região. 

    O CONSEMA  aprovou, sem ressalvas, o parecer do GALA, determinando 

a emissão de autorização para supressão da vegetação naquela gleba, condicionada ao 

cumprimento por parte dos proprietários do atendimento às medidas compensatórias e de 

conservação, assim como autorizando o licenciamento do empreendimento.  

                          Continuando o iter relativo ao procedimento de licenciamento ambiental, a 

Coordenadoria (estadual) de Licenciamento Ambiental e Proteção de Recursos    Naturais –  

 

 
71A ação foi movida pelo Promotor de Justiça Sergio Turra Sobrane contra a Embraparque - Empresa 

Brasileira de Parques S/C Ltda., Stela Goldenstein, Helena de Queiroz Carrascoza Von Glehn, Maria Teresa 

Barbanti de Almeida Prado, com fundamento na Lei 8.429, de 02.06.1992. 
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CPRN, fundamentou e determinou a expedição da licença prévia - LP  tudo isto antes do 

pronunciamento do IBAMA, mesmo tendo o órgão ambiental federal já sido provocado 

para manifestar-se a respeito vindo este, posteriormente,  a emitir parecer contrário à 

instalação do empreendimento, provocando a decisão de suspender-se temporariamente a 

LP. 

    Neste ínterim, houve desmatamento no local (mais de cem hectares ao 

tempo da distribuição da exordial em tela), causando dano de difícil ou impossível 

reparação. Para o parquet diversos equívocos cometidos pelas autoridades públicas e 

empreendedores caracterizaram ilegalidades e atos de improbidade, assim : 

                         a) O CONSEMA concordou apenas com o desmatamento, mas não com a 

aprovação do empreendimento, sendo, ainda, insuficiente a sua aquiescência expressa de 

forma isolada; 

                         b) O  IBAMA deveria ter sido ouvido antes da tomada de qualquer decisão, 

e não a posteriori, porque a supressão total ou parcial de florestas de preservação 

permanente, como é a Mata Atlântica é de atribuição exclusiva do Poder Executivo Federal,  

em conformidade com o Direito positivo, constando ainda que o pronunciamento do órgão 

detentor do poder de polícia a nível federal foi contrário a realização do empreendimento. 

                           c) Outra falha, porque exigida em lei e regulamento, foi a expedição da 

licença, sem prévia divulgação de Resolução aprovada pelo CONSEMA. Contudo, a 

despeito de ter sido elaborada minuta, que enviada àquele órgão foi aprovada, mas não 

posta a vigorar. Portanto, a expedição de licença incorreu em outra ilegalidade, na medida 

em que foi somente com base na minuta é que foi expedida, e não na deliberação do órgão 

colegiado. 

                            Assim mesmo, somente a parte desta minuta que interessava foi invocada, 

como o seu art. 6º, que permitia o desmatamento, contanto que 50% no mínimo da área 

coberta pela vegetação original fosse mantida, e que fosse firmado Termo de Compromisso, 

submetendo o empreendimento a controle de sua implantação, inclusive prevendo  a 

possibilidade de averbação desse compromisso, de manter a vegetação nativa, na matrícula 

do imóvel; a "minuta de Resolução" que sequer chegou a ser posta em vigor, chegava a 
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impedir a autorização de corte e desmatamento exatamente pelos mesmos motivos do 

Decreto nº 750/93. 

     d) o DEPRN da SEMA, indicou a impossibilidade de autorização de 

desmatamento na área, citando o Código Florestal e Dec. 750/93, mas o procedimento 

licenciatório ainda assim prosperou, chegando ao CONSEMA; 

                          e) a LP foi concedida tendo por fulcro o art. 5º, do Dec. 750/93, porém, em 

verdade,  contrariou os incs. I e III deste dispositivo, e mesmo o seu art. 7º deste Decreto, 

porque o local a ser erigido o empreendimento serve de abrigo a espécies vegetais e 

animais ameaçadas de extinção, além de seu excepcional valor paisagístico; 

    f) a ausência injustificável de EIA/RIMA, indispensável sempre que um 

empreendimento vá de qualquer maneira alterar o equilíbrio ecológico, descrevendo as 

hipóteses de impacto, além de ser obrigatória a elaboração desse tipo de estudo em projetos 

acima de cem hectares ou áreas consideradas de relevante interesse ambiental, como a Mata 

Atlântica, Serra do Mar, Zona Costeira; 

     g) a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, agiu de forma desidiosa, ao 

permitir que o procedimento de licenciamento prosperasse, apesar das inúmeras 

irregularidades identificadas, faltando assim com o dever de imparcialidade, um dos 

princípios basilares da Administração Pública, estando nítido este descumprimento  nos 

votos das titulares da SEMA em reunião pública do CONSEMA, quando indicaram a 

desnecessidade de realização de EIA, entendendo pela suficiência de um RAP, e que só 

depois de começado o desmatamento, quando a reparação dos danos se tornaria difícil ou 

impossível, é que se faria necessário o RIMA; 

     h) a quebra do dever de imparcialidade também se mostrou nítida, através 

das correspondências trocadas entre a CPRN e a empresa Embraparque, que revelam um 

grau de intimidade inaceitável no trato da coisa pública, antevendo a expedição da licença 

prévia, como efetivamente se verificou. No mesmo diapasão, Helena Von Glehn, Stela e 

Maria Teresa chegavam a prestar contas do que se passava no âmbito da Secretaria de 

Estado, antecipando a concessão da licença e transmutando-se em defensoras abertas do 

projeto, caracterizando atos de improbidade que atentaram contra os princípios da 

Administração Pública, por violação aos deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade 



 119 

e lealdade às instituições, como previsto no art. 11, inc. I, da Lei 8429, de 02 de junho de 

1992; 

     i) a atitude precipitada das autoridades públicas concedendo a licença 

prévia, permitiu o desmatamento de mais de cem hectares, com danos irreversíveis; 

     j) a atitude irresponsável dos infratores provocou o acionamento do 

aparelho estatal investigatório e repressor, gerando despesas com perícias, locomoção, 

visitas ao local, a serem indenizadas após quantificação por arbitramento; 

  Diante deste espectro de (supostas) irregularidades, o representante do 

Ministério Público local, pediu liminarmente a suspensão dos efeitos da Licença Prévia que 

permitia o desmatamento da área (sendo concedida) e o mérito que fosse declarado nulo o 

ato administrativo de concessão da Licença Prévia, em favor da Embraparque, e que as 

acusadas pessoas físicas e jurídicas fossem condenadas a ressarcir integralmente os danos 

patrimoniais causados, dentre os quais se arrolam os gastos com as reuniões do 

CONSEMA, a serem apurados através de arbitramento, impondo-lhes mais as sanções 

cíveis, políticas e administrativas típicas da prática de ato de improbidade, a saber :  perda 

das funções públicas, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil e proibição 

de contratar com o Poder Público, ou de receber benefícios e incentivos fiscais direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, 

com base no art. 12, incs. I e II, da Lei Federal nº 8.429/92. 

      Os réus contestaram, a início a Embraparque aduzindo as preliminares de 

inépcia da inicial por ter sido nela dito que um dano ao erário tinha sido causado, sem 

especificar qual dano era esse, que, de mais a mais, o caso seria objeto de ação popular, não 

de Ação Civil Pública.  

                           Acrescentou ao primeiro argumento que a nulidade da exordial resultaria 

da incongruência do pedido de liminar, que queria suspender a validade de uma Licença 

Prévia que já se achava suspensa pela Secretaria de Meio Ambiente, sendo certo que o 

pedido conclusivo foi feito no sentido de se anular essa Licença.  

                           Finalmente, defendeu a tese de ilegitimidade ativa do Ministério Público, 

citando jurisprudência, e a suposta inconstitucionalidade da alínea "b", do inciso IV, da Lei 

nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, por atribuir competência ao parquet para anular atos 
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administrativos, utilizando-se  ainda de alguns outros expedientes  de ordem processual, de 

modo a sensibilizar a autoridade judiciária.  

                            Como o  Ibama foi contrário à instalação, Stela Goldenstein suspendeu 

provisoriamente a licença, levando o empreendedor a recorrer à Presidência do Ibama que, 

após dois meses, concluiu que o uso da área proposta era adequado à conservação da 

biodiversidade, desde que os compromissos assumidos pelo empreendedor fossem 

complementados com medidas de reformulação do zoneamento do Município de Itanhaém, 

tudo isso contido no Parecer 106/98/IBAMA/DIRPED/PALA/PSI, este em sentido 

diametralmente oposto ao pronunciamento anterior. 

      No entendimento de Stela Goldenstein, não se caracteriza a hipótese de 

improbidade administrativa, sendo que esta em se tratando de norma punitiva deve estar 

perfeitamente consubstanciada, de modo a permitir que a defesa seja realizada, não se 

confundindo improbidade com  ilegalidade. Acrescentou, ainda, que o Ministério Público 

estaria litigando de má-fé e desprovido de titularidade ativa, porque a ação judicial própria 

que tem por escopo obter ressarcimento patrimonial por dano infligido ao patrimônio 

público é a  Ação Popular.  

                           Que a licença prévia concedida tinha a finalidade apenas de aprovar a 

localização e concepção do projeto, atestar sua viabilidade ambiental, além de estabelecer 

os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas fases seguintes da 

implementação, a depender ainda das suas consectárias : licenças de instalação ( LI ) e de 

operação ( LO ), de modo que a licença concedida não autorizava nenhuma intervenção na 

área, razão porque entende desnecessário o Estudo de Impacto Ambiental. Vislumbra, vício 

de inconstitucionalidade na Lei 8.429/92 por não estabelecer gradação nas penas. 

     Os acusados contestaram em conjunto, seguindo o mesmo raciocínio da 

sua antecessora, e alegando mais que tudo não passava de retaliação do membro do 

Ministério Publico, por ter sido ele voto vencido na reunião do Consema, na qual houve 

dezesseis votos, quatorze a favor do projeto, dois votos contrários e duas abstenções, dentre 

as quais a do Ministério Público, cujo representante se retirou antes do início do sufrágio. 

                 Em sua réplica o Ministério Público insistiu na necessidade de anulação 

de ato lesivo, a um tempo ao meio ambiente e aos deveres de probidade administrativa, 

rebatendo uma a uma, as preliminares, defendeu a manutenção da liminar, sem a qual o 
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projeto prosseguiria, e fez a defesa do mérito citando farta jurisprudência ( no que se refere 

a titularidade da ação civil pública, e enfatizando a ofensa aos princípios da moralidade e da 

impessoalidade perpetrada pelas Rés pessoas físicas. 

      A análise do mérito realizada pelo magistrado da questão, permissa venia,   

demonstrou que o magistrado não dominava plenamente as regras do Direito Ambiental, tal 

a quantidade de aspectos jurídicos inerentes a este ramo especialíssimo do Direito que não 

foram objeto de apreciação, ou quando o foram se mostraram  incompletos ou insuficientes, 

denotando problema crônico e que grassa a classe jurídica em geral.  

                           Foi afastada a cogitada inépcia da exordial e reconhecida a legitimidade 

ativa do Ministério Público para propositura da ação civil pública, para a proteção do meio 

ambiente, patrimônio público e social, como previsto na Constituição da República, em seu 

art. 129, III, bem assim em dispositivos da Carta Estadual de São Paulo (repetido em todas 

as constituições estaduais), da Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica do Ministério Público 

nacional, em seu art. 25, inc. IV, alíneas a e b ; Lei Federal nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil 

Pública), art. 5º, entendendo o douto magistrado que o parquet ingressou com a ação 

buscando concomitantemente, a proteção ao meio ambiente e a punição a ato considerado 

lesivo à moralidade e impessoalidade públicas, como determinado na cabeça do artigo 37 

da Constituição Federal. 

     Apenas uma parte dos pedidos formulados pelo Ministério Público foram 

acolhidos pelo magistrado, sendo rechaçada a hipótese de reconhecimento de prática de 

atos típicos de improbidade, senão vejamos :  

a) no que se refere a licenciamento para instalação, a Lei Federal nº 6.938/81 (Lei da 

Política Nacional de Meio Ambiente), com a redação modificada pela de nº 7.804/89, no 

art. 10, caput,  determina que a construção, instalação, ampliação e funcionamento de 

estabelecimentos poluidoras, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar 

degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento de órgão estadual, competente, 

integrante do Sistema Nacional de Meio Ambiente - Sisnama e do Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - Ibama, em caráter supletivo, sem 

prejuízo de outras licenças ambientais  sendo, in casu, complementada pela regra do seu 

art. 11, §§1º e 2º,  que compete ao Conama, órgão encarregado de estabelecer diretrizes, 

cujo braço executor é exatamente o Ibama, incluindo-se em sua competência a de fiscalizar 
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e controlar a análise de projetos de entidades públicas ou privadas, objetivando a 

preservação ou a recuperação de recursos naturais ambientais afetados  por processos de 

exploração predatórios ou poluidores. 

     Por tal razão, entendeu que seria indispensável a concordância do Ibama 

para implantação do projeto, explicando que o artigo 18 do mesmo diploma transformou, 

em estações ecológicas sob sua direta responsabilidade, as florestas e demais formas de 

vegetação natural de preservação permanente, reforçando a sua decisão pelo fato do art. 2º 

do Código Florestal - Lei nº 4.771/65 - com as alterações que lhe foram supervenientes,  

mencionar as florestas e  matas ciliares que ajudam a preservar os cursos d'água  evitando o 

assoreamento, e que a Mata Atlântica que se pretendia atingir mereceu proteção de nível 

constitucional federal (art. 224, §4º) e estadual (em São Paulo, art. 196). 

      Na fundamentação do seu decisório, o magistrado colocou que de fato, o 

técnico do Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais, Domingos Ricardo 

Barbosa, detectou que a pretendida implantação do projeto iria contrariar dispositivos do 

Dec. 750, de 1993, cujo art. 5º, estatui se proibida a destruição de Mata Atlântica com 

vegetação secundária em estágios médio e avançado de regeneração, em casos em que o 

local do empreendimento seja abrigo de espécies de flora e fauna ameaçados de extinção, 

ou que exerça função de proteção contra a erosão e a preservação de mananciais, ou que 

tenha excepcional valor paisagístico. 

                           Mencionou Parecer do Ibama contrário ao empreendimento, onde foi 

colocado inclusive (entre numerosos outros argumentos) que na área havia espécimes 

constantes da lista oficial de espécimes paulistas ameaçadas de extinção, recomendando 

que o projeto pretenso fosse examinado à luz dos arts. 10 e 18 das Leis .6938/81 e 

4.771/65. 

                           Apesar da contrariedade ao projeto expressa nos documentos oriundos do 

Ibama, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a quem cabia tecnicamente a decisão de 

licenciar o empreendimento, concluiu pela possibilidade da implantação do projeto, sem 

maiores agressões ao meio ambiente, porém, para o juiz não bastava o fato de haver Parecer 

da Consultoria Jurídica de Meio Ambiente da Secretaria de Estado, para que fosse 

rechaçada a exigibilidade da concordância da vontade da autarquia federal: o Ibama, como 

quis o art. 10 da Lei nº 6938/81. Como efetivamente se verificou, levando o representante 
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do parquet a vislumbrar hipótese de improbidade. Como poderia diante de tantos 

pronunciamentos  contrários, decidir favoravelmente (licenciando) o órgão estadual? este 

espectro de fatores levou o magistrado a  decidir pela ilegalidade da licença. 

                Por outro lado, no que se refere à improbidade administrativa, em pese 

todos os argumentos apresentados pela Promotoria, esta não foi identificada pelo 

magistrado, para quem não ficou claramente configurada a violação do dever de 

imparcialidade, à vista dos pareceres favoráveis à implantação do projeto, inclusive 

cabendo mencionar o ofício expedido pelo  engenheiro responsável pelo DEPRN de 

Santos-SP, cuja jurisdição se estende até  o local do projetado Parque, dá a entender, de fato 

não se posiciona tão decisivamente contra a concessão da licença de instalação (LI), como 

pretendeu fazer  crer o representante do Ministério Público, razão porque não se surpreende 

que depois dele o procedimento prosseguisse. 

    Quanto aos dispêndios com todo o processamento, entendeu, não se 

afiguram descabidos, pois, lidando com matéria tão nova quanto fragmentária, como é o 

direito do meio ambiente, ainda carecendo de tratamento orgânico, não se identifica a 

ostensiva e determinada decisão de continuar descumprindo, deliberadamente, a lei. Fatos 

como o da coincidência das datas da aprovação, e da divulgação comercial do 

empreendimento, não foram suficientes para caracterizar o favoritismo. Tanto quanto não o 

foram o fato de os comunicados terem sido enviado através de empresa de motoboys. 

                          A decisão final do magistrado foi no sentido de  declarar nulo todo ato 

administrativo praticado a partir do licenciamento do Parque,  todos os demais pedidos 

como os da condenação na Lei da Improbidade Administrativa foram julgados 

improcedentes.  

                         Houve condenação nas custas e honorários proporcionais e de acordo com o 

art. 14 da Lei 7.347/85, somente a parte que autoriza o início da instalação do projeto, não 

gozou de efeito suspensivo, em nome da preservação da área, e da irreversibilidade dos 

estragos causados, vez que houve efetivo desmatamento. 

  

CAPÍTULO 4 – VARIANTES DE DEFESA EM MATÉRIA DE IMPROBIDADE : 

 

4.1 – IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA E IMPROBIDADE PUTATIVA 
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                            Neste quarto Capítulo, o trabalho se propõe a apresentar algumas 

argumentações apresentadas pela defesa de acusados, em processos que versam sobre 

improbidade. Por evidente,  a citação é apenas exemplificativa, não tendo a pretensão de 

esgotar o tema, mesmo porque cada processo civil, criminal ou administrativo que versar 

sobre o tema, terá suas características e peculiaridades, a serem tratadas de forma específica 

pelos causídicos.  

      A noção de improbidade disciplinar putativa vem - a priori - do Direito 

Penal, importando em atitude onde o agente público imagina estar incidindo em 

comportamento nocivo, punível  e capaz de proporcionar vantagem patrimonial indevida, 

cause dano ao erário ou ofenda aos princípios da Administração Pública, muito embora a 

conduta imaginada não venha a constituir-se em ilícito definido na Lei, sendo fato atípico e 

ausente a imprescindível antijuridicidade do agente.  

                          Variante desta noção, é o crime putativo provocado, sendo que o Supremo 

Tribunal Federal, decidiu em lapidar jurisprudência que não há crime quando a preparação 

do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação (Súmula nº 145). 

     Se, para o Direito Penal a ausência de tipicidade e de antijuridicidade vai 

impedir a caracterização de crime, diversas serão as conseqüências da improbidade 

disciplinar putativa, na medida em que a tipicidade não será conditio sine qua non para a 

existência de improbidade capaz de ensejar o afastamento do agente público. 

                           Para o Direito Administrativo a probidade é a base fiduciária que se 

procura tutelar juridicamente, e a norma em comento existe em razão da necessidade de 

confiança entre a Administração e seus servidores, sendo que  a quebra desta é suficiente 

para motivar o afastamento de servidor e aplicação de outras medidas previstas na Lei, 

porque a continuidade dos seus serviços importará em risco indesejável e desaconselhável. 

                            Doutro turno, em que pese o inegável avanço trazido pela Lei  n.º 8.429, 

de 2 de junho de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa - LIA), que foi editada para dar 

exeqüibilidade ao art. 37, § 4º da Constituição Federal de 1988, alguns deslizes técnicos 

foram cometidos pelo legislador devendo, no entanto, serem corrigidos pela jurisprudência, 

como aliás já vem ocorrendo.  
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                           Inquestionavelmente, o dispositivo que mais tem intrigado os aplicadores 

da LIA, incluídos aí Promotores de Justiça, advogados, juízes e administradores públicos, é 

o art. 11 – posto que constituiria improbidade administrativa a prática de atos atentatórios 

aos princípios da administração, assim : 

 “Art. 11- Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra 

os   princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que 

viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às 

instituições, e notadamente.” (grifei) 

                            Na prática, a aplicação deste dispositivo é perigosa a estabilidade das 

relações jurídicas e sociais, consoante a rigorosa hermenêutica deste dispositivo, na medida 

em que interpretações que venham a qualificar como improbidade administrativa qualquer 

ato ilegal praticado por agente público, gerando assim uma verdadeira balbúrdia na ordem 

jurídica. 

                            Pode ocorrer que um simples fato corriqueiro e que motivasse apenas de 

uma sanção disciplinar punível com advertência se transmudasse por exagero em ato de 

improbidade administrativa por violação ao art. 11, e, conseqüentemente, acarretando as 

duras sanções decorrentes do art. 12, inciso III, da Lei, como a perda da função pública que, 

em tese, seria aplicada cumulativamente com as demais ali previstas, e assim por diante. 

                             Sendo assim, é em relação à violação do princípio da legalidade onde a 

atenção do exegeta deve ser mais cuidadosa; como já advertiu Fábio Medina Osório71, não 

será qualquer ilegalidade que poderá ensejar a configuração da improbidade administrativa, 

entendendo o ilustre representante do parquet gaúcho que a caracterizaria "apenas os atos 

que, além de ilegais, se mostrarem fruto da desonestidade ou inequívoca e intolerável 

incompetência do agente público". 

                            Se fosse admitida a banalização da exegese deste dispositivo (art. 11), 

toda ação de mandado de segurança que fosse julgada procedente, por exemplo, acarretaria 

a conseqüente responsabilização da autoridade coatora por prática de ato de improbidade 

administrativa que atenta contra o princípio da legalidade, fato que redundaria em     grande 

 
72 Osório, Fábio Medina. Improbidade Administrativa: Observações sobre a Lei 8.429/92. Porto Alegre. 

Síntese, 1998. P 43 
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 descalabro para a Administração Pública, onde passaria a reinar a insegurança jurídica com 

inestimável prejuízo aos próprios administrados.  

                          A banalização dos instrumentos de ação da justiça, vem a se constituir 

numa das maiores preocupações do Ministério Público e Judiciário, posto que isto poderia 

generalizar a impunidade, em face do descrédito destes recursos, conquistados após anos de 

luta, como a ação civil pública, o inquérito civil ou a Lei da improbidade. 

                          Portanto, assiste inteira razão ao supracitado autor quando afirma que não é 

a mera ilegalidade pura e simples o suficiente para caracterizar o ato de improbidade 

administrativa por violação ao princípio da legalidade - que exige, obviamente, um plus 

jurídico para a sua caracterização - aduzimos nós.  

                          Quando falamos das dificuldades do art. 11, obviamente não nos referimos 

aos seus incisos de I a VII, cujos perfis ou limites estão perfeitamente delineados, mas ao 

preceito do caput que define genericamente os atos de improbidade administrativa que 

atentam contra os princípios da administração pública, ou seja, dos atos que violem os 

deveres de honestidade, impessoalidade, legalidade e lealdade às instituições, onde reina 

certa imprecisão e justamente onde também sentimos a falta de um conceito legal e preciso 

de ato de improbidade administrativa que nos ajude no seu deslinde hermenêutico.  

                            O problema ganha especial relevância quando constatamos que reside 

justamente no art. 11 o principal dentre os muitos avanços trazidos pela LIA em relação, 

por exemplo, à Lei de Ação Popular (4.717/65), porquanto não exigir a ocorrência da 

lesividade para a caracterização de todas as hipóteses que preceitua, ou seja, para a 

consumação dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os Princípios da 

Administração Pública. 

                             À míngua de uma conceituação legal para o ato de improbidade 

administrativa e sem pretendermos traçar aqui o seu esboço doutrinário, entendemos 

necessária a  conjugação de mais dois elementos para a sua caracterização além da (a) ação 

ou omissão dolosa do agente público, e de que (b) a conduta viole os deveres de 

honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições. São eles, 

respectivamente:  

                            c) a demonstração da efetiva ocorrência de perigo de dano ao patrimônio 

público na ação ou omissão do agente que atente contra os princípios administrativos; 



 127 

d) que diante do potencial ofensivo da conduta, a opção pela aplicação das sanções 

previstas no art. 12, inciso III, da Lei, não atente contra o "princípio constitucional da 

proporcionalidade". 

                         Diante do exposto e demonstrado nas linhas acima, concluímos, em 

essência, que a solução para a justa interpretação dos preceitos contidos no caput do art. 11 

da Lei (violação de princípios administrativos) exige a conjugação destes fatores, sob pena 

de tornar-se iníqua a acusação pretensa. 

                      Contudo, em se tratando de violação ao princípio da moralidade, ou de seus 

corolários, como por exemplo os princípios da honestidade e da lealdade às instituições, 

basta a prática do ato imoral - por si só - para caracterizar a improbidade por violação de 

princípio da administração pública (art, 11, caput), independentemente da aferição do 

perigo de dano ao erário.  

 

4.2 – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E ARREPENDIMENTO EFICAZ  

 

     Quando cogitamos de desistência eficaz ou de arrependimento eficaz, vêm 

a lume as noções paralelas e próprias do Código Penal,  que em seu artigo 15 estabelece 

que o agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o 

resultado se produza, só responde pelos atos praticados sendo correto se inferir que estas 

mesmas noções podem ser transportadas para a seara do Direito Administrativo, onde está 

situado o disciplinamento da improbidade, acentuando a íntima relação entre estes dois 

ramos do Direito, nesta matéria específica. 

       Mister se faz, esclarecer que em conformidade com a jurisprudência mais 

recente73 a espontaneidade do arrependimento eficaz ou da desistência voluntária não deve 

mais ser considerada como condicionante de sua verificação, como freqüentemente ocorria 

em julgados mais antigos.  

                            Para o Direito, este valendo-se do princípio do in dubio pro reo (na 

dúvida a interpretação penal deve ser favorável ao réu)  mais valem os resultados práticos e  

 

 
73 TACrSP, julgados 81/26; RT 607/336. 
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concretos da não consumação da conduta, que a avaliação do ato volitivo e o seu caráter de 

espontaneidade.  

       Explica José Armando da Costa74 que “se há tentativa de crime (art. 14, 

II, do Código Penal), quando o fato não se consumar por circunstâncias alheias à vontade 

do agente (que é punível), é lógico que se ele próprio, voluntariamente, desiste da conduta 

que pretendia empreender e ultimar, ou se arrepende eficazmente e atua, evitando que o 

resultado se produza, há obviamente exclusão da tipicidade, devendo o agente responder, 

tão somente,  pelos atos que foram praticados anteriormente”. 

       Na prática, o agente público que desiste de intentar o ato ímprobo 

deixando, por exemplo, de encontrar-se com o seu corruptor, ainda assim incorre na falta ao 

dever de honestidade, o que só por só caracteriza o ato ilícito de improbidade 

administrativa, desencadeando todas as conseqüências previstas na Lei, inclusive a 

demissão motivada pela quebra da confiança da Administração Pública, sendo esta 

indispensável para a continuidade dos préstimos do servidor, razão porque é lídimo se 

colocar que a desistência e o arrependimento cogitados devem ser realmente  oportunos. 

 

4.3 – DELITO DISCIPLINAR IMPOSSÍVEL  

 

      Em se tratando da figura do crime impossível (também denominada pela 

doutrina de tentativa impossível) novamente o Código Penal, em seu artigo 17, nos 

apresenta a noção básica, colocando que não se pune a tentativa quando, por ineficácia 

absoluta do meio, ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o 

crime, para colocar que não são passíveis de punição estas duas variantes da tentativa, em 

se verificando a absolutamente ineficaz o meio utilizado pelo agente (exemplo: um revolver 

danificado ou sem munição) ou por absoluta impropriedade do objeto (exemplo: 

esfaqueamento de um cadáver; aplicação de medidas abortivas em mulher que não esteja 

gestante). 

 

 
74 Costa, José Armando da. Contorno jurídico da Improbidade Administrativa. Brasília -DF. Brasília Jurídica. 

2000. Pag. 60. 
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     Em que pese a noção de crime impossível ser oriunda do Direito Penal, 

onde sua verificação afastará a plena e necessária subsunção de modo a rechaçar a 

punibilidade. 

                           No Direito Administrativo e, mormente, ao tratarmos da improbidade 

administrativa temos que o comportamento desonroso do agente público que se utilize de 

meios inócuos ou inidôneos e ainda que o objeto da ação seja impróprio e inadequado, 

estará consubstanciada a improbidade administrativa pelo descumprimento dos deveres de 

honestidade, mesmo que penalmente não se possa cogitar do fenômeno de subsunção ou de  

punibilidade, o que apenas destaca a independência das instâncias. 

 

4.4 – TERMO “A QUO” E “AD QUEM”  

 

     Questão relevante no tocante ao problema da prescrição das transgressões 

disciplinares é a do início da contagem do prazo prescricional, tendo a Lei nº 8.112/90, em 

seu artigo 142, § 1º estabelecido de modo a dissipar dúvidas que o prazo de prescrição 

começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido (termo a quo), sanando um 

grave problema verificado na multicitada legislação predecessora que silenciava a este 

respeito, provocando controvérsias doutrinárias e jurisprudências divergentes. O término 

das investigações deve obedecer aos prazos previstos na Lei. 

                           A superação do termo “ad quem” ou final, pode provocar a incidência 

(intercorrente) de institutos como a prescrição ou decadência, quando serão prejudicadas as 

possibilidades de aplicação da Lei da Improbidade, razão porque se faz necessária a 

diligência das autoridades públicas, no sentido de cumprir os prazos legais, máxime em se 

considerando a conhecida lentidão e burocracia dos procedimentos de investigação de 

natureza administrativa, o que, por vezes, ocorre até mesmo deliberadamente. 

 

4.5 – PRESCRIÇÃO DOS ATOS DE IMPROBIDADE  

 

      A primeira noção referente à prescrição nos remete a idéia de perda do 

direito de praticar atos jurídicos em razão do decurso de lapso temporal, noção esta advinda 
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do Código Civil  pátrio, Lei nº 3.071 de 1º de junho de 1916,  que disciplina o instituto em 

seus artigos 161 a 179.  

                           É interessante anotar que o citado Código Civil de 1916 (a contrário do  

novo Código Civil) não se referiu ao instituto da decadência, preferindo disciplinar os dois 

fenômenos de forma singular, como prescrição.  

                           A doutrina se encarregou de nos apresentar a  decadência, fenômeno que 

embora de natureza idêntica representaria a idéia de perda do próprio direito em si, 

encarregando-se ainda de apresentar alguns outros métodos de diferenciação, que exigiram 

acurado esforço de renomados civilistas nacionais. 

      A prescrição é instituto reconhecido em praticamente todas as ordens 

jurídicas do mundo, assim também a prescrição das sanções disciplinares como a 

decorrente da prática de ato de improbidade. 

                            Com algumas raras exceções como a que pode ser identificada no direito 

disciplinar francês, sob a influência da mentalidade militar napoleônica,  restará possível a 

aplicação da sanção, enquanto o agente público estiver vinculado ao órgão a que serve,  

denotando tendência em desuso de valorizar-se mais o vínculo existente que a ação 

deletéria do tempo, como explica Armando Pereira75  citando o jurista francês Gaston Jèze, 

que assim se expressa : 

"A prescrição da ação pública decorrente da repressão penal não é 

obstáculo ao exercício do poder disciplinar para a infração acobertada 

pela prescrição. Em consequência, quando um funcionário vai ser 

atingido disciplinarmente, toda a sua conduta funcional, desde sua 

nomeação, pode ser examinada e tomada em consideração." 

      O conceito de fato jurídico stricto sensu revela que este é o acontecimento 

independente da vontade humana que produz efeitos jurídicos, criando, modificando ou 

extinguindo direitos.  

                             Segundo Maria Helena Diniz76 prescrição enquanto sendo o fato jurídico  

 

 

 
75  Pereira, A rmando. Prática do Processo Administrativo. Fundação Getúlio Vargas. 1996. Pág. 140. 
76 Diniz, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro.  São Paulo. Saraiva. 1995.  Pág. 218. 
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ordinário  “seria a extinção de uma ação ajuizável, em virtude da inércia de seu titular 

durante um certo lapso de tempo, na ausência de causas preclusivas de seu curso”, podendo 

ser de natureza aquisitiva ou extintiva, sendo lídimo se concluir que se a prescrição 

extingue diretamente a ação, pela via oblíqua será fulminado o próprio direito que deveria 

ser pleiteado pela ação (o Código Civil pátrio denomina prescrição a totalidade dos 

fenômenos desta natureza, sem distingui-los da decadência). 

       Conforme ensina Pontes de Miranda77 “no Código Civil brasileiro e na 

ciência jurídica, escoimada nas teorias generalizantes, prescrição  e a exceção, que alguém 

tem, contra o que não exerceu, durante certo tempo, que alguma regra jurídica fixa, a sua 

pretensão ou ação”. 

      As infrações disciplinares agridem a promoção da ordem, da normalidade 

e do aperfeiçoamento profissional, e também estão sujeitas a uma sanção prevista em lei, e 

autoridade encarregada de aplica-la dispõe de um prazo, razão porque a sua inércia 

implicará na impossibilidade de aplicação da regra, de modo a relegar o fato jurídico dito 

de improbidade ao esquecimento.  

                           Como veremos adiante, o princípio da prescritibilidade da punição 

disciplinar é admitido no direito brasileiro, porém, com algumas reservas. 

      Em um primeiro momento, é preciso se colocar que a doutrina distingue a 

prescrição da falta disciplinar da sua respectiva sanção, ocorrendo a prescrição da falta em 

si quando não é promovida dentro do prazo fixado na lei, a medida adequada à 

responsabilização do agente infrator, enquanto a prescrição da pena vem a se 

consubstanciar quando a sanção, embora seja editada legalmente, deixa de ser executada no 

prazo possível. 

     No Direito disciplinar brasileiro podemos cogitar da prescrição da falta 

disciplinar, sendo desconhecida entre nós a prescrição da pena imposta, salvo se 

analogicamente pudessem ser aplicadas as regras próprias do Direito Penal, o que seria 

justificável em se considerando o princípio do in dubio pro reo, uma vez que o funcionário 

deixaria de sofrer a sanção aplicada podendo ficar em situação mais favorável.  

 

 
77 Miranda, Pontes de.  Tratado de Direito Privado.  Rio de Janeiro. Borsoi. 1955. Pág. 100 
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                           Cumpre, no entanto, destacar que este posicionamento não conta com o 

apoio da doutrina ou jurisprudência, sendo tese ainda imberbe. 

 

4.5.1 – PRESCRIÇÃO, DECADÊNCIA, PRECLUSÃO: IDENTIFICAÇÃO E 

CONSEQUÊNCIAS 

     Em tese o transcurso de um lapso temporal, somado à inércia do titular de 

um direito ou do possuidor do direito de ação, origina a decadência, a prescrição, a 

preclusão e a perempção, institutos que a doutrina distingue, fornecendo características 

especiais, muito embora todos tenham uma origem comum: A ação do tempo, sendo 

importante acrescentar que foram criados com a finalidade de conferir segurança, certeza e 

estabilidade às relações jurídicas, que estariam vulneráveis acaso pudessem ser modificadas 

a qualquer momento.  

                          Para Maria Helena Diniz78 “decadência é a extinção do direito pela inação 

de seu titular que deixa escoar o prazo legal ou voluntariamente fixado para seu exercício”, 

sendo correto se inferir que extinto o direito descabe a propositura da ação que lhe é 

correspondente (prescrição).  

      Sendo conceito típico do Direito Processual ou adjetivo, a preclusão é  no 

entendimento de Fábio Fanuchi79 a perda do exercício de um direito na constância de uma 

ação já ajuizada, ou uma  “decadência especializada, porque é a decadência do exercício de 

um direito cujo substrato é a ação judicial”. 

                            Perempção é a perda ou extinção da ação já ajuizada por abandono do 

autor, verificando-se no processo civil sob a rubrica de causa de extinção de processo (art. 

267, Código de Processo Civil), e no processo penal nas ações penais privadas exclusivas, 

na ocasião em que o querelante deixar de movimentar o processo por mais de 30 (trinta) 

dias consecutivos (Código de Processo Penal, art. 60). 

      No que se refere à natureza do prazo de perecimento do direito de 

punição, há dissensão doutrinária no tocante a ser prazo prescricional ou decadencial, 

polêmica esta que a todo momento se repete no Direito, e em todos os seus ramos.  

 

 
78 Diniz, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. São Paulo.  Saraiva. 1995. Pág. 220. 
79  Fanuchi, Fábio. A Decadência e a Prescrição em Direito Tributário. Resenha Tributária. 1996. Pag. 03. 
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                            Para Henrique de Carvalho Simas80  teríamos, em verdade, a ocorrência de 

prazo de decadência porque o perecimento seria do próprio direito, uma vez que na sanção 

administrativa disciplinar é desnecessária a propositura de uma demanda judicial para 

aplicação da sanção, o que revelaria a natureza  do prazo como sendo decadencial, mesmo 

porque, reforçando este argumento se tem que o perecimento em razão do transcurso de 

lapso temporal se verifica sobre o próprio direito da administração punir o funcionário 

faltoso, não sobre uma ação. 

      Se por um lado sobejam razões para que a natureza do prazo de 

perecimento do direito de punição seja reconhecida como  decadencial, pesa contra esta 

corrente o fato de que os lapsos de tempo  referidos na Lei comportam interrupção, o que é 

inadmissível ao fenômeno da decadência, posto que esta não comporta a interrupção ou a 

suspensão, próprias da prescrição.  

                          O Direito positivo, no entanto, seguindo a mesma retro citada linha de 

raciocínio do Código Civil, ignora a existência do instituto da decadência e empresta ao 

fenômeno a denominação de prescrição, o que se verifica desde o revogado Estatuto dos 

Funcionários Civis da União (Lei nº 1.711/52, art. 213), alcançando a nova legislação dos 

servidores, como se constata da leitura do art. 142, da Lei nº 8.112/90.  

                           Considerando a terminologia empregada pelo legislador, passamos a 

utilizar de forma genérica o termo prescrição das faltas disciplinares, sendo mister se 

colocar a premissa de que todas as transgressões disciplinares são prescritíveis na forma do 

art. 142 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8112/90), ao 

contrário do que se verificava sob a égide da revogada Lei 1.711/52 onde, curiosamente, 

algumas transgressões disciplinares prescreviam e outras eram imprescritíveis.   

" Art. 142 - A ação disciplinar prescreverá : 

I - em cinco anos quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de 

aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão; 

II - em dois anos, quanto à suspensão; 

III - em cento e oitenta dias, quanto à advertência. 

 

 
80 Simas, Henrique de Carvalho. Manual Elementar de Direito Administrativo. São Paulo. Freitas Bastos. Pag 

440. 
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§2º - Os prazos de prescrição previstos na Lei Penal aplicam-se às 

infrações disciplinares capituladas também como crime".  

      A prescrição do ato de improbidade administrativa em qualquer uma de 

suas modalidades, é punível com a pena capital de demissão, como deflui do artigo 132, 

inciso IV, da Lei nº 8.112 / 90 - Regime Jurídico do Servidor Público Civil da União,  razão 

porque a prescrição vai ser consumada após a fluência do lapso temporal de cinco anos, 

contados a partir da data em que o fato passou a ser conhecido (artigo 142, §1º, da Lei 

supracitada), valendo inclusive a notoriedade dada pela veiculação da notícia em órgãos de 

imprensa. 

     Em se tratando de agente público detentor de mandato eletivo, cargo em 

comissão ou função de confiança, as ações cíveis destinadas a impor as sanções de 

ressarcimento por dano ao erário e enriquecimento ilícito, bem como para a imposição das 

penas complementares instituídas no artigo 12, inciso I, II e III, da Lei nº 8.429/92, 

prescreve no prazo de cinco anos, contado a partir da data do término do exercício das 

funções destes cargos (art. 23, inciso I, da Lei nº 8.429/92).  

                           Em relação aos agentes públicos ocupantes de cargos efetivos ou 

empregos, a prescrição da ação para o mesmo fim acima referido dá-se no mesmo lapso  

previsto em lei específica para as transgressões disciplinares puníveis com demissão a bem 

do serviço público (art. 23, II, da Lei nº 8.429/92). No caso do servidor público federal, tal 

prazo prescricional é de cinco anos, consoante o disposto no art. 142, I, da Lei nº 8.112/90. 

    Poderá ocorrer a suspensão enquanto colapso provisório da fluência do 

prazo prescricional em razão de fato ou circunstância que lhe deu causa, prazo este que terá 

continuidade tão logo desapareça este fato ou circunstância que ensejou tal parada, 

somando-se os dois períodos, o período corrido antes e depois da constância do fato que 

condicionou a suspensão, ou ainda a interrupção da prescrição sendo a eliminação do tempo 

que já passou, reiniciando-se uma nova contagem de tempo a partir do momento do ato 

interruptivo (não se verificando tais fenômenos  com a decadência), havendo previsão na 

norma vigente em seu art. 142, §§3º e 4º, assim: 

" Art. 142 - A ação disciplinar... 
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§3º - A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar 

interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade 

competente. 

§4º - Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a 

partir do dia em que cessar a interrupção." 

                 É de se observar, o legislador não usou de boa técnica ao proceder a uma 

simbiose dos institutos (bem distintos) da suspensão e da  interrupção, pois que ao que se 

pode constatar a intercorrência das circunstancias citadas no dispositivo (abertura de 

sindicância ou de processo disciplinar) interrompem e suspendem ao mesmo tempo, o 

transcurso do lapso temporal prescricional, constituindo uma espécie de interrupção que de 

uma só jaez corta e suspende o andamento destes prazos.  

               Por evidente, também a investigação ou processamento da improbidade 

administrativa ambiental precisa estar atenta ao problema do transcurso de lapso temporal, 

pois que em se verificando o excesso de prazo poderá ocorrer a prescrição ou decadência 

enquanto fenômeno capaz de prejudicar a continuidade do procedimento administrativo ou 

judicial. 

 

4.6 – DISCRICIONARIEDADE COMO ESCUSA AO ATO CONSIDERADO 

LESIVO AO MEIO AMBIENTE  

 

     A início, a possibilidade de uso da lei da improbidade administrativa pode 

parecer preocupante para os administradores públicos que atuam na área ambiental, 

mediante a provocação de perigo de dano ou dano efetivo ao meio ambiente. È importante 

frisar, no entanto,  que estas preocupações são despiciendas, na medida em que a doutrina 

cuida de mostrar criteriosamente os limites da atuação do administrador público no campo 

da discricionariedade, em especial com o respeito ao princípio da finalidade e da 

razoabilidade. 

     Neste prisma, se faz necessária a compreensão do que é discricionariedade, 

sendo lapidar a definição do mestre Hely Lopes Meirelles81, assim : “poder discricionário é  

 
81  Meirelles, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 23º ed., São Paulo,  Malheiros, 1998. Pág. 127. 
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o que o direito concede à Administração de modo explícito ou implícito, para a prática de 

atos administrativos com liberdade na escolha de sua conveniência, oportunidade e 

conteúdo...poder discricionário não se confunde com poder arbitrário. Discricionariedade e 

arbítrio são atitudes inteiramente diversas. Discricionariedade é liberdade de ação 

administrativa, dentro dos limites permitidos em lei; arbítrio é ação contrária ou excedente 

da lei.” 

    Um problema evidente na investigação dos atos de improbidade, é relativo 

a imensa margem de discricionariedade dos atos do agente público;  por   questões culturais 

sempre levaram os nossos legisladores a produzir normas que flexibilizam excessivamente 

o poder de atuação dos agentes públicos, concedendo a possibilidade de praticar atos os 

mais diversos, com uma atuação tímida do controle externo, apesar das regras do sistema de 

“pesos e contrapesos”, eficaz em tese, porém,  parcimonioso na prática.  

   O fato é que, o argumento apresentado em defesa, de que os atos praticados 

pelo agente público estão dentro de sua esfera de discricionariedade, muitas vezes serve de 

instrumento para dificultar eventuais investigações de condutas de improbidade, estando os 

agentes públicos agindo em nome da autonomia – quase intocabilidade -  que deve ser 

assegurada aos três poderes “independentes e harmônicos entre si”, como quis a Lei Maior 

em seu artigo segundo. 

  Na pratica, a discricionariedade do administrador publico vem a se constituir 

em um dos mais graves problemas a se enfrentar, sendo difícil se mesurar onde a mesma se 

inicia e deve terminar. No âmbito do Ministério Publico, instituição sempre envolvida com 

a investigação de atos de improbidade administrativa, inclusive ambiental, tem sido 

rotineira a propositura de demandas judiciais não reconhecidas pelo Judiciário, razão 

porque podemos constatar a enorme distancia  a separar a realidade da efetividade da Lei da 

Improbidade.  

   

4.7 – AS POSSÍVEIS INCONSTITUCIONALIDADES DA LEI Nº 8.429/92  

 

                          É um fato inconteste, que tem aumentado substancialmente o ajuizamento 

de ações de improbidade administrativa, geralmente apresentadas em juízo pelo Ministério 

Público, atingindo pessoas e autoridades que se imaginavam acima da lei, denotando a 
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importância da Lei da Improbidade e bem assim o destaque que o parquet tem alcançado na 

persecução da moralidade do serviço público. 

                           No entanto, em que pese a crescente utilização da Lei da Improbidade, 

uma tese que vem sendo constantemente sendo suscitada por juristas, diz respeito à 

existência de vícios de inconstitucionalidade formal e material presentes na Lei Federal 

8.429/92 que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de 

enriquecimento ilícito no exercício do mandato, cargo, emprego ou função na 

administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. 

                               Sobre o suposto vício da inconstitucionalidade se alega que não há menção 

no texto constitucional - dentre as diversas disposições que tratam da distribuição de 

competências dos entes federados - especialmente no art. 24 (que dispõe sobre a 

competência legislativa concorrente da União, Estados e Municípios), alguma autorização à 

União que lhe outorgue competência legislativa em termos de normas gerais sobre o 

assunto (improbidade administrativa), sendo lícita a idéia de que cada ente federado deveria 

legislar sobre este tema, dentro da  autonomia, e no exercício de sua competência 

legislativa. 

                           Reforçando esta assertiva, se coloca que a improbidade administrativa 

consistiria principalmente na imposição de sanções aos funcionários e agentes da 

Administração, razão porque a matéria seria inteiramente da competência do Direito 

Administrativo sendo,  portanto, da competência privativa de cada ente político -  

especialmente os Estados - e não da competência da União como ocorreu com a edição da 

Lei nº 8.429/92. 

                            Nesta hermenêutica, vale destacar o entendimento de Toshio Mukai82: “Se 

o funcionário é federal, somente lei federal pode impor-lhe sanções pelo seu 

comportamento irregular; se o funcionário é municipal, somente lei administrativa do 

Município ao qual está ligado por impor-lhe sanções”, sendo estranhável que uma Lei 

Federal pudesse sancionar agentes públicos vinculados a entes federados autônomos como 

são os Estados e Municípios dentro do regime federativo que compõe o Estado brasileiro, 

pensamento este que é defendido por publicistas renomados. 

 
82 Mukai Toshio. A inconstitucionalidade da lei de im probidade administrativa - Lei Federal nº 8.429/92, in 

BDA novembro/99, pág. 720 
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                           Na prática, uma vez aceita esta tese, os resultados serão graves, pois que 

qualquer sanção administrativa prevista em lei federal, a ser imposta ao funcionário 

estadual ou municipal, se aplicada por agente, ainda que competente, ou mesmo pelo juiz, 

contamina esse ato de absoluta e irrefragável inconstitucionalidade, devendo esta ser 

declarada pela autoridade judiciária, sob pena de caracterizar-se ofensa a princípios 

constitucionais de extrema relevância, incluindo a violação do pacto federativo, porque “se 

uma sentença judicial aplicar as sanções previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/92 a um agente 

público estadual ou municipal, será esta inconstitucional, pois não se poderia aplicar sanção 

nenhuma a um agente público municipal”83, isto dentro de uma exegese mais rigorosa do 

problema apontado. 

                           Como foi colocado anteriormente neste trabalho, o § 4º, do art. 37 da 

Constituição Federal seria a norma autorizadora da Lei nº 8.429/92, muito embora tal ponto 

de vista não seja compartilhado por Toshio Mukai84 que assim entende: “Não está 

autorizada, no texto, sob pena de ferir o princípio federativo, a interpretação segundo a qual 

a Lei (improbidade) referida no § 4º do art. 37 seja uma Lei Federal, de âmbito nacional, 

como quer ser a Lei nº 8.429/92. Nesse sentido, pois, ela é absoluta e flagrantemente 

inconstitucional”.  

                            A tese da inconstitucionalidade aventada seria reforçada, na medida em 

que a eficácia da lei multicitada, poderia implicar em desatenção à vontade do legislador 

constituinte originário, vontade esta que sabidamente deve ser preservada, diante da 

eficácia do princípio constitucional da supremacia hierárquica das normas constitucionais, 

sempre reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, tal como se vê do seguinte julgado: 

“A superioridade normativa da Constituição traz, ínsita, em sua noção  

conceitual, a idéia de um estatuto fundamental, de uma 'fundamental law',  

cujo incontrastável valor jurídico atua como pressuposto de validade de  

toda a ordem positiva instituída pelo Estado”85. 

 

 

 
83 Mukai, Toshio, ob. cit. pag. 722 
84  Mukai, Toshio, ob. cit.. pag. 721 
85 RTJ 140/954, RE 107.869, Rel. Min. Célio Borja    
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                             Os argumentos não cessam nestas assertivas, a disciplina do instituto da 

improbidade administrativa em nível federal ainda seria indevida, porque o § 4º do art. 37 

da Constituição indica quais são as únicas espécies de sanções a serem aplicadas na 

hipótese de improbidade administrativa. 

                            Sendo assim  pelo princípio da legalidade constitucional, ao legislador 

competia tão-só disciplinar a forma e a gradação das penas previstas no texto 

constitucional; quando acresceu às referidas penas mais três, o fez inconstitucionalmente, 

indo além da vontade do legislador constituinte, ao ampliar o espectro de possibilidades 

sancionadoras do agente público ímprobo.             

                            Para impedir definitivamente a possibilidade de utilização da Lei da 

Improbidade, outro sério vício poderia ser identificado por defeito de técnica legislativa, na 

medida em que não teria sido  observado o princípio bicameral previsto no art.65 da 

Constituição, porque alguns dispositivos acrescentados na Lei pela Câmara dos Deputados,  

não teriam sido objeto de apreciação pelo Senado Federal, quando todos sabemos da 

necessidade de duplo trâmite. 

                           A visão apresentada é aparentemente extremada, ou porque não dizer 

perigosa a nossa realidade social e jurídica, uma vez sendo recepcionadas as referidas 

lições, até mesmo pela via do controle difuso de constitucionalidade das leis, enquanto 

modalidade de fiscalização da validade de atos normativos exercido por qualquer órgão 

judicial, no curso de processo de sua competência e cuja decisão tem o condão, apenas, de 

afastar a incidência da norma viciada. 

                           Nesta linha de raciocínio, poderia ser declarada inconstitucional a Lei nº 

8.429/92, em todos os seus termos, instalando-se o caos, pelo vácuo da inexistência de 

outra norma que venha a substituir a Lei da Improbidade, máxime em se considerando a 

inexistência do efeito repristinatório em nosso sistema jurídico (art. 2º, § 3º, do Dec. Lei nº 

4.657/42 – denominado Lei de Introdução ao Código Civil).  

 

CAPITULO 5 – EXEMPLOS PRATICOS  
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                           1- Caso concreto : referente a petição inicial de uma Ação Civil Pública 

indenizatória (com base em improbidade administrativa), movida pelo Ministério Público 

de São Paulo, relativa a violação ao zoneamento em área da regional de Pinheiros :  

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA 

PÚBLICA DA CAPITAL 

                O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por 

intermédio de seu representante que esta subscreve, com fundamento nos arts. 129, III, da 

Constituição Federal, 81, 82, I e III, 91 e 92, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do 

Consumidor), e 1o., IV, e 21 da Lei 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública) e pelos motivos 

de fato e de direito a seguir expostos, vem propor AÇÃO CIVIL PÚBLICA, pelo 

procedimento ordinário, em face de 

              MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, pessoa jurídica de direito público interno, 

a ser citado na Rua São Bento, 405, nesta Capital, onde funciona sua Procuradoria-Geral, e 

S. S., (qualificação)  

I. DO PLANEJAMENTO URBANO, DO ZONEAMENTO E DAS 

CONSEQÜÊNCIAS DE SUA INOBSERVÂNCIA: 

             De acordo com dados colhidos do "Relatório Brasileiro sobre os 

Assentamentos Humanos" (apresentado pelo Comitê Nacional na Conferência Habitat II da 

ONU, realizada em Istambul em 1996, como o diagnóstico da realidade 

habitacional/urbanística brasileira), o nível de urbanização do Brasil atinge patamares 

muito elevados. Em 1991, conforme o conceito político-administrativo adotado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 76,5% da população brasileira vivia 

em áreas urbanas. Ainda que se adotasse definição de "urbano" mais restritiva (adotada na 

Habitat II) - em que se considerasse urbana a população residente em localidades com, pelo 

menos, 20.000 habitantes - o nível de urbanização ainda alcançaria o patamar de 59%. 

Ademais, cabe a lembrança de que cerca de 30% de todo o crescimento demográfico 

brasileiro, durante a década de 80, ocorreu dentro das nove Regiões Metropolitanas, as 
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quais abrigam 42,7 milhões de pessoas (3 em cada 10 brasileiros vivem em uma 

metrópole). 

              A intensidade e as características da urbanização em todo o mundo geraram 

dois grandes problemas neste final de século: a questão urbana e a questão ambiental. A 

deterioração ambiental da cidade ou do campo é problema antigo e sempre existiu na 

humanidade. O que é novo, de acordo com o Relatório citado, é a intensidade dos processos 

de degradação ambiental que acompanham a urbanização, resultando em crescente 

vulnerabilidade das cidades, problema agravado pela intensidade da concentração urbana. 

A partir da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 

(Rio, 1992), reforçaram-se as iniciativas visando associar as duas questões. A Conferência 

Habitat II deu ênfase à questão urbana ambiental ao definir a sustentabilidade como 

princípio e assentamentos humanos sustentáveis como objetivo a ser perseguido. 

            Assevera o Relatório, ainda, que, embora a ação governamental de proteção 

ao meio ambiente e à conservação dos recursos naturais tenha se intensificado no campo da 

gestão ambiental, na última década, a preocupação com problemas ambientais urbanos 

(brown agenda) ainda não recebeu a mesma atenção da agenda verde. É muito recente a 

explicitação do componente ambiental nas políticas urbanas e de saneamento. 

               Observa que, apesar de o Brasil ser um país urbano, ainda persistem 

posturas predominantemente voltadas para a preocupação com o ambiente natural, que se 

traduzem na maior ênfase ao aprimoramento político-institucional, jurídico, científico e 

tecnológico na proteção e conservação dos recursos naturais, enquanto a questão ambiental 

urbana não tem merecido a mesma atenção das lideranças políticas, parlamentares, 

empresariais e comunitárias, embora sejam as cidades o seu campo de ação e a sua 

moradia. 

                O mesmo ocorre em nível judicial em nosso país, onde se vê a 

consolidação de todo um sistema de proteção ao meio ambiente natural, mas ainda se inicia 

a elaboração de um incipiente pensamento preservacionista urbano em nossos operadores 

do Direito. Estranho tal fato se demonstra, tendo em vista que a maioria da população, 

inclusive os operadores referidos, vive em cidades. Natural que sejam estas, pois, os objetos 
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precípuos de suas preocupações preservacionistas. É o que se objetiva mediante a presente 

ação. 

           A vida comunitária, em cidades que dia-a-dia se agigantam em tamanho, 

problemas e complexidade, denota uma crescente necessidade de planejamento urbano. A 

urbanização desordenada (fenômeno espontâneo) revela-se extremamente perniciosa, 

criadora de situações danosas de difícil, ou impossível, solução. Contrapõe-se a tal 

fenômeno o processo de urbanificação, que consiste em toda a atividade deliberada de 

beneficiamento do solo para finalidade urbana. Trata-se de intervenção do homem no 

sentido do adequado desenvolvimento da cidade, o qual tem como um seu instrumento o 

planejamento urbano. 

A lição do mestre José Afonso da Silva, em sua obra "Direito Urbanístico Brasileiro", 2a. 

ed., Malheiros, pp. 77 e ss., a respeito do valor jurídico do planejamento deve ser ressaltada 

para que se tenha uma percepção mais global da função planejadora (da qual a legislação 

instituidora do zoneamento é decorrência) em nosso Direito:  

"O planejamento , em geral, é um processo técnico instrumentado para 

transformar a realidade existente no sentido de objetivos previamente 

estabelecidos. De início, tal processo dependia simplesmente da vontade 

do administrador, que poderia utilizá-lo ou não. Não era um processo, 

então, juridicamente imposto, mas simples técnica de que o administrador 

se serviria ou não. Se o usasse, deveria fazê-lo mediante atos jurídicos, 

que se traduziriam num plano, que é o meio pelo qual se instrumentaliza 

o processo de planejamento". 

Mais adiante, prossegue:  

"A institucionalização do processo de planejamento importou em 

convertê-lo num tema do Direito, e de entidade basicamente técnica 

passou a ser uma instituição jurídica, sem perder suas características 

técnicas. Mesmo seus aspectos técnicos acabaram, em grande medida, 

juridicizando-se, deixando de ser regras puramente técnicas para se 

tornarem normas técnico-jurídicas. 
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"O processo de planejamento encontra fundamentos sólidos na 

Constituição Federal de 1988, quer quando, no art. 21, IX, reconhece a 

competência da União para elaborar e executar planos nacionais e 

regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e 

social, quer quando, no art. 174, inclui o planejamento entre os 

instrumentos de atuação do Estado no domínio econômico, estatuindo que 

a lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do 

desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e 

compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento, ou, 

ainda, quando, mais especificamente, atribui aos Municípios a 

competência para estabelecer o planejamento e os planos urbanísticos 

para ordenamento do seu território (arts. 30, VIII, e 182). 

                A complementar o trecho supra citado, cumpre fazer notar que o referido 

art. 182 da Constituição da República dispõe que "a política de desenvolvimento urbano, 

executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por 

objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-

estar de seus habitantes". Igualmente, o referido art. 30, VIII, da Carta Magna disciplina 

que compete ao Município "promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, 

mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano". 

               Isto implica em que a Constituição Federal, além de impor ao Poder 

Público municipal a planificação urbana, impôs a efetiva execução da política planejada, 

inclusive mediante o controle do uso do solo urbano. Encarregou-o, pois, do 

estabelecimento de uma política pública e da tarefa de zelar por seu respeito.  

      A Constituição Estadual, fazendo coro com os defensores do planejamento 

urbanístico, dispõe, em seu art. 181, "caput", que "lei municipal estebelecerá, em 

conformidade com as diretrizes do plano diretor, normas sobre zoneamento, loteamento, 

parcelamento, uso e ocupação do solo, índices urbanísticos, proteção ambiental e demais 

limitações administrativas pertinentes". 
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                A Lei Orgânica do Município de São Paulo desceu a um nível de 

detalhamento muito maior. 

Dentre outros artigos que disciplinam a matéria, é possível mencionar-se 

o art. 143. Este impõe a organização da administração municipal e o exercício de sua 

atividades com base em um processo de planejamento (concebido como permanente, 

descentralizado e participativo), integrado, segundo o art. 144, pelos Plano Diretor, plano 

plurianual e planos setoriais, regionais, locais e específicos. 

Ao tratar da política urbana de desenvolvimento do município, após 

impor a preservação, a proteção e a recuperação do meio ambiente - incluído o urbano, 

certamente - (art. 148, IV), determina à municipalidade a promoção do "controle da 

implantação e do funcionamento das atividades industriais, comerciais, institucionais, de 

serviços, do uso residencial e da infra-estrutura urbana, corrigindo deseconomias geradas 

no processo de urbanização" (art. 149, I). 

O que importa dizer é que a ordenação do uso do solo é aspecto essencial 

do planejamento urbanístico. Conforme palavras de José Afonso da Silva (obra citada, p. 

214), tal ordenação "preconiza uma estrutura mais orgânica para as cidades, mediante a 

aplicação de instrumentos legais de controle do uso e da ocupação do solo, com o que se 

procura obter uma desejável e adequada densidade populacional e das edificações nos 

aglomerados urbanos". 

De acordo com o autor em questão, o regime urbanístico do solo (ou de 

ordenação jurídico-urbanística do solo) é constituído por um conjunto de normas, 

instituições e institutos, que disciplina sua utilização no exercício das funções de habitar, 

trabalhar, circular e recrear. A finalidade do regime urbanístico, pois - e aqui se inclui o 

regramento das zonas urbanas -, consiste em assegurar a sua utilização conforme a função 

social da propriedade. São objetivos do regime urbanístico do solo: I. assegurar a reserva 

dos espaços necessários, em localizações adequadas, destinados ao desenvolvimento das 

atividades urbanas; II. assegurar a concentração equilibrada de atividades e de pessoas no 

território municipal, mediante controle de uso e do aproveitamento do solo; III. estimular e 

orientar o desenvolvimento urbano. 
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A violação ao regramento que estabelece a ordenação jurídica, à 

evidência, constitui flagrante dano ao meio ambiente urbano. O município não vê tais 

espaços necessários ao desenvolvimento urbano assegurados (por exemplo, não assegura a 

manutenção de terrenos de baixo adensamento, necessários à drenagem das águas pluviais 

ou a existência de porções do território destinados a função de ajardinamento - pulmão 

verde - na urbe, etc.). Não se assegura a concentração equilibrada de atividades e de 

pessoas no território municipal (gerando todo os problemas de infra-estrutura pertinentes, 

por exemplo, subdimensionamento de sistema coletor de esgoto, de lixo, de captação de 

água, de distribuição de energia, trânsito conturbado, etc.). Não estimula e orienta o 

crescimento urbano (que, em conseqüência, se realiza de maneira caótica e desordenada, 

com todas as conseqüências funestas daí provenenientes). 

Eurico de Andrade Azevedo, em seu estudo "Uso Desconforme com a 

Destinação do Bairro", in "Revista de Administração Municipal" no. 78, IBAM, 1966, pp. 

349, ao tratar do ordenamento urbano, já mencionava que seus instrumentos legais se 

traduziam em instituições e institutos jurídicos de Direito Urbanístico, relativos à 

ordenação e ocupação do solo, que, em geral, se tem englobado sob o conceito de 

zoneamento do solo. Tal expressão, pelo que nota, é empregada como "instrumento legal 

utilizado pelo poder público, para controlar o uso da terra, as densidades de população, a 

localização, a dimensão, o volume dos edifícios e seus usos específicos, em prol do bem-

estar geral". 

Segundo o pensamento sempre cristalino do Mestre Hely Lopes 

Meirelles, em sua obra "Direito Municipal Brasileiro", Malheiros, 7a. ed., pp. 407 e ss., as 

imposições urbanísticas da legislação de uso e ocupação do solo (gênero que é) devem 

prover sobre zoneamento, parcelamentos e reurbanização (suas espécies). 

No caso concreto, importa a provisão mencionada relativa ao 

zoneamento. 

É José Afonso da Silva, o sistematizador do Direito Urbanístico pátrio, 

quem, em sua obra sempre referida, pp. 216 e ss., preleciona que "o zoneamento pode ser 

entendido como um procedimento urbanístico destinado a fixar os usos adequados para as 
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diversas áreas do solo municipal. Ou: destinado a fixar as diversas áreas para o exercício 

das funções urbanas elementares". Assim, "serve para encontrar lugar para todos os usos 

essenciais do solo e dos edifícios na comunidade e colocar cada coisa em seu lugar, 

inclusive as atividades incômodas". 

Hely (na obra "Direito Municipal Brasileiro", Malheiros, 7a. ed., p. 408), 

por sua vez, conceitua: 

"O zoneamento urbano consiste na repartição da cidade e das áreas 

urbanizáveis segundo a sua precípua destinação de uso e ocupação do 

solo. Na conceituação da Carta dos Andes, o zoneamento urbano é o 

instrumento legal de que dispõem as Municipalidades para controlar o uso 

do solo povoado, as densidades de população, a localização, a dimensão, 

o volume dos edifícios e suas utilizações específicas, em prol do bem-

estar da comunidade. 

"Nessa repartição de uso e ocupação do solo, o zoneamento urbano 

estabelece normalmente as áreas residenciais, comerciais e industriais; 

delimita os locais de utilização específica, tais como feiras, mercados, 

estacionamentos de veículos e outras ocupações espaciais permanentes ou 

transitórias; dispõe sobre as construções e usos admissíveis; ordena a 

circulação, o trânsito e o tráfego no perímetro urbano; disciplina as 

atividades coletivas ou individuais que de qualquer modo afetem a vida 

da cidade. Embora não caiba ao Município o zoneamento rural, compete-

lhe regular o uso e ocupação das áreas destinadas a urbanização ainda que 

localizadas fora do perímetro urbano, porque estes núcleos irão constituir 

as novas cidades ou a ampliação das existentes, e por isso devem ser 

ordenados urbanisticamente desde o seu nascedouro, para que não 

venham a prejudicar a futura zona urbana". 

Em resumo, com o emprego deste poderoso instrumento pretende-se 

evitar o relacionamento promíscuo entre os diversos usos do solo (residencial, comercial, 
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institucional, serviços, industrial ou especial), de modo a impedir que tal contágio resulte 

em danos aos padrões urbanos. 

No Município de São Paulo, a legislação relativa a zoneamento tem por 

tronco central as Leis no. 7.805/72 e 8.001/73 e o Decreto no. 11.106/74, que as 

regulamenta. 

A legislação em espécie cuida da divisão do território do município em 

zonas de uso. Com este intuito, estabelece seus objetivos; relaciona os conceitos com que 

irá trabalhar; realiza a divisão do território em zonas de uso; classifica-as, mediante 

fragmentação em categorias de uso; dispõe sobre as características de dimensionamento, 

ocupação e aproveitamento dos lotes, sobre a instituição de corredores de uso especial, bem 

como, sobre as categorias de uso permitido; conceitua uso conforme e não conforme, dando 

seu regramento; e lança mão de outras disposições de caráter geral. 

O que importa à presente demanda é, basicamente, o regramento 

conferido aos usos conformes e não conformes, uma vez que se trata do cerne do dano 

urbanístico produzido: as violações à legislação de zoneamento, através das atividades 

exercidas em locais impróprios. 

O regramento citado encontra-se estabelecido, essencialmente, no 

Capítulo IV (arts. 94/104) do Decreto citado. 

Dentro deste capítulo, além dos importantes artigos 94, 95 e 98 (que 

tratam da classificação dos usos e dos imóveis face às zonas em que se encontram, assim 

como, da caracterização da situação irregular, frente à ausência de documentação 

necessária), há que gizar os arts. 102 e 104, objeto de preocupação deste feito.  

Referidos artigos têm por fulcro, justamente, a regulamentação das 

providências decorrentes do procedimento fiscalizatório, conferindo atribuição, dentro da 

estrutura municipal, às Administrações Regionais para tanto. 

Assim se encontram redigidos: 
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"Art. 102. Aos usos em situação irregular, instalados na vigência da 

legislação atual, em local onde os mesmos não são permitidos, serão 

lavrados termos de fechamento administrativo simultaneamente com a 

aplicação de multa de 50 (cinqüenta) salários mínimos renováveis a cada 

30 (trinta) dias. 

"Parágrafo Único. Desatendida a ordem de fechamento administrativo 

estabelecido neste artigo, o Executivo solicitará o auxílio policial para 

manutenção da medida administrativa, na forma prevista pela Lei 

Orgância dos Municípios, sem prejuízo da continuidade da aplicação das 

multas estabelecidas". 

"Art. 104. A execução deste Decreto, quanto ao disposto neste Capítulo, é 

atribuição das Administações Regionais na forma estabelecida pela 

Legislação em vigor" (grifos nossos). 

Ocorre que, em conformidade com o exaustivo trabalho de coleta de 

provas produzido, e a seguir analisado, tais artigos vêm sendo reiteradamente 

desrespeitados. 

II. DOS FATOS: 

II.1. DA REPRESENTAÇÃO E DA INSTRUÇÃO DO PROCEDIMENTO: 

Foi instaurado nesta Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo, em 

setembro de 1996, o presente procedimento, que levou o no....., e que tinha por objeto a 

averiguação de eventuais infrações à legislação de zoneamento, ocorridas na área de 

abrangência da Administração Regional de Pinheiros. 

Derivou tal procedimento de representação formulada pela "Sociedade 

dos Amigos dos Jardins Europa e Paulistano - SAJEP", atuante nos bairros do Jardim 

Europa, Jardim América, Jardim Paulista e Jardim Paulistano. Nesta oportunidade, após ter 

traçado um breve histórico da formação dos bairros-jardins, relatou verdadeira "escalada do 

fenômeno do desrespeito a legislação ambiental e urbanística nesses quatro bairros". A 
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título de amostragem, apontou 50 casos de possíveis violações à legislação de zoneamento 

invocada, assim como deu exemplos do sentimento de impunidade vigorante. 

A representação citada - da lavra do renomado urbanista e ex-Secretário 

de Planejamento do Município, Cândido Malta, e outros - relatou que, desde a implantação 

do parcelamento dos bairros, os empresários-loteadores tiveram a preocupação de garantir a 

qualidade dos padrões ambientais para a região. Deste modo, impuseram restrições 

urbanísticas tendentes à perenização do seu uso residencial. Tais restrições, contudo, teriam 

sido alteradas por lei, o que ocorreu com a criação dos denominados "corredores de 

serviços" (CR-1), onde se manteve a proibição do comércio - cf. Lei municipal no. 

9.049/80. 

Ressaltou, ademais, o valor ambiental/urbanístico dos bairros para a 

metrópole. Mencionou, também, a importância de suas baixa densidade e intensa 

arborização (decorrentes de sua utilização residencial unifamiliar), como fatores de 

manutenção de verdadeiro "pulmão verde" dentro do centro expandido do município.  

Salientou, igualmente, os danos que se estão produzindo, principalmente, 

relativos a poluição despejada no ar, ao aumento do fluxo de veículos que por lá transitam, 

à possível sonegação de impostos, à desfiguração estética e ao aumento de insegurança na 

região. 

Apontou como causa de tais danos, basicamente, os generalizados usos 

incompatíveis de imóveis frente aos permitidos para o local, quer através de expresso uso 

comercial em lugar onde só se permite o uso residencial, quer por intermédio da utilização 

de subterfúgio: o denominado "show-room". 

Cansados da procura de solução administrativa para as violações 

referidas, sem que qualquer resultado concreto fosse obtido, pleitearam a responsabilização 

criminal dos responsáveis pela fiscalização e que teriam se omitido, a contribuir para a 

situação caótica narrada, assim como, o ressarcimento por estes dos danos correspondentes, 

o que ocorreria com a indenização urbanística correspondente. 
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Mediante a instauração do procedimento referido (que, à época, foi 

fragmentado em dezenas de outros procedimentos, de modo a que se obtivesse um acervo 

probatório mais adequado), deu-se início a uma extensa investigação que tinha por objetivo 

a verificação individualizada e pontual de cada violação, bem como, a averiguação da 

problemática do zoneamento da área de uma maneira mais abrangente.  

Para tanto, dentre outros, foram expedidos ofícios à Junta Comercial, à 

própria SAJEP, e à Administração Regional. Também, providenciou-se a realização de 

inúmeras audiências, tendo por declarantes, justamente, os funcionários encarregados da 

deficiente fiscalização das posturas urbanísticas: os agentes vistores. Uma vez ouvida 

parcela representativa de tais servidores, prestou depoimento o Administrador Regional de 

Pinheiros, o réu S. 

II.2. DO PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO: 

Foram ouvidos diversos agentes vistores da Administração Regional de 

Pinheiros. Estes funcionários, encarregados da efetiva fiscalização dos estabelecimentos, e 

de zelar pela observância dos padrões urbanísticos (dentre os quais, os relacionados ao 

zoneamento), relataram de maneira pormenorizada a forma como procedem ao exercerem 

suas atribuições.  

Pelo que se conclui da leitura atenta de seus depoimentos, constantes a 

fls...... destes autos, quando agiam, o faziam de maneira excessivamente burocrática, 

hierarquizada e com pouca preocupação com o atingimento de resultados. Senão, vejamos. 

De maneira geral, com minúsculas divergências entre um depoimento e 

outro, o que se apurou foi o seguinte: 

O agente vistor, ao se deparar com um estabelecimento funcionando de 

maneira irregular, seguia um procedimento padronizado. Primeiro, intimava o responsável 

a que apresentasse a licença de funcionamento, necessária para que ali exercesse suas 

atividades. Decorrido o prazo concedido quando da intimação, retornava ao 

estabelecimento para verificar a ilegalidade, ou não, de seu funcionamento. Caso fosse 
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ilegal (sem a mencionada licença), e ante a persistência da atividade, providenciava a 

aplicação do art. 102 do Decreto no. 11.106/74, de modo a que cessasse a atividade. 

Em razão da extrema hierarquização do serviço na Administração 

Regional, a aplicação do art. 102 citado implicava no percurso por uma verdadeira "via 

crucis".  

Assim, em sede de processo administrativo, o vistor comunicava o 

engenheiro do setor, que, por sua vez, alertava o engenheiro chefe, que avisava o 

supervisor. Este, então, aplicava o fechamento. De modo a implementá-lo, este devolvia o 

processo ao engenheiro chefe, que o mandava, após despachá-lo, ao engenheiro do setor e 

este, igualmente, ao vistor. 

De posse de tal ordem, o vistor retornava ao estabelecimento e expedia 

intimação para que, em 24 horas, houvesse a cessação da atividade. Desrespeitada tal 

intimação (o que ocorria como via de regra), o agente vistor acionava novamente a cadeia 

de superiores hierárquicos: engenheiro do setor, o chefe, o supervisor e, até, o 

Administrador Regional. 

Todos despachavam nos autos do processo que tinha por destinação o 

Administrador Regional (o réu S.). Este era o encarregado de avaliar a pertinência do 

efetivo fechamento administrativo. Se assim entendesse, despachava, determinando que tal 

ato administrativo se realizasse. E, em seguida, remetia o processo cadeia abaixo 

(supervisor, chefe, engenheiro do setor), até a pessoa do agente vistor. 

O vistor lavrava o fechamento, cumprindo a ordem do Administrador 

Regional, e aplicava a multa pertinente, sempre no valor de cerca de R$ 2.200,00 (em 

muito inferior aos 50 salários mínimos referidos no Decreto), que poderia ser reaplicada 

mensalmente, caso houvesse o prosseguimento da atividade. 

Feito isto, o vistor acionava a corrente hierárquica, comunicando ao 

engenheiro do setor, este ao chefe, e este ao supervisor. O supervisor, neste ponto, devolvia 

o processo ao agente vistor - através da cadeia de funcionários de grau intermediário -, de 

modo a que o mesmo fosse ao estabelecimento e conferisse a cessação da atividade. 
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No local, constatado o prosseguimento, o vistor solicitava auxílio policial 

aos seus superiores que, analisando tal pedido (o que era feito por todos os sempre 

mencionados servidores), remetiam-no ao Administrador Regional (no caso, o réu S.). 

O Regional, avaliando a hipótese concreta, autorizava o pedido de 

auxílio, devolvendo o processo ao supervisor e este, por sua vez, ao chefe. O engenheiro 

chefe expedia ofício, assinado pelo Administrador Regional, à "Assistência Militar" do 

Gabinete do Prefeito Municipal que, então, oficiava ao Comando da Polícia Militar 

responsável para que se providenciasse o auxílio necessário.  

Combinado com os policiais militares o dia e a hora para o 

comparecimento ao local, e após o retorno do processo ao vistor (remetido que fora pelo 

engenheiro do setor), comparecia este funcionário ao estabelecimento para a execução do 

fechamento referido, mediante o auxílio policial. 

Este ato consistia na determinação aos ocupantes do imóvel no sentido de 

que dele saíssem naquele momento. Não se providenciava a retirada de móveis ou de 

qualquer utensílio que guarnecesse o local. Não era feita qualquer lacração. Desocupado 

momentaneamente o imóvel, e julgada cumprida a ordem de fechamento administrativo 

mediante auxílio policial, o agente vistor comunicava, cadeia acima, o supervisor. Este 

determinava, cadeia abaixo, que o vistor retornasse para conferir se a atividade, de fato, 

cessara. 

O vistor ía ao local e, ao se deparar com a atividade, comunicava tal fato 

a seus vários superiores, até a pessoa do Administrador Regional. O Administrador, então, 

determinava a remessa do processo ao Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal, para 

que este ajuizasse a ação cabível, após um prazo que não se soube informar qual era (mas 

que se informou não ser pequeno). 

Finalmente - e de modo a dar o tom de surrealismo à atuação meramente 

formal desempenhada -, comunicaram os declarantes que era normal, anos depois do início 

do procedimento fiscalizatório, e já com a condenação judicial das empresas à desocupação 

dos imóveis, a mudança das mesmas para endereços vizinhos, o que determinava o reinício 

de todo o procedimento fiscalizatório. Ou, então, mediante a alteração da razão social da 
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empresa, ou a mudança de seu objeto, não era preciso, sequer, a desocupação do prédio... 

Tudo, sob as vistas grossas do Administrador Regional, representante da Municipalidade. 

O Administrador Regional, o réu S., foi, por igual, ouvido em audiência 

(cf. fls..........).  

Nesta ocasião, foi dado conhecimento oficial a respeito do teor dos 

diversos depoimentos dos agentes vistores (o que, de resto, já era de ciência do réu S., 

tendo em conta que o mesmo participava ativamente do procedimento fiscalizatório, como 

observado acima). Foi-lhe observada a extrema hierarquização dos serviços, e a burocracia 

desnecessária e impediente da obtenção dos resultados socialmente desejados, os quais 

foram considerados frustrantes. 

A tudo isto, o réu procurou justificar com a batida escusa de problemas 

estruturais (falta de veículos, de funcionários, etc.). Ademais, ressaltou que todos os casos 

comunicados por esta Promotoria de Justiça à Administração Regional já teriam obtido o 

fechamento administrativo (da forma narrada pelos vistores). Aos que desobedeceram tal 

ordem, foi providenciado o auxílio policial e, em caso de persistência, a remessa dos autos 

ao Departamento Jurídico, para a tomada das providências cabíveis. 

Não soube esclarecer se as multas impostas são, de fato, cobradas pela 

Municipalidade; se estas foram inscritas; qual o resultado das ações judiciais propostas; se 

os fechamentos foram, de fato, cumpridos. Não soube esclarecer o porquê do cumprimento 

ineficaz e distorcido - pela burocracia escondida pela pretensa hierarquia - do art. 102 do 

Decreto no. 11.106/74. Alegou possíveis ordens internas a regularem tal procedimento, que 

comprometeu-se a remeter à Promotoria de Justiça (o que inocorreu, à exceção da ordem 

relativa às 24 horas para intimação dos responsáveis). Asseverou que boa parte do tempo 

gasto com o procedimento é gerado pela necessidade legal de se oficiar à "Assistência 

Militar" (até cerca de 3 meses), mas não soube justificar o restante das dezenas de meses 

empreendidos na fiscalização. 

Finalmente, comprometeu-se a alterar, em sede de sua Administração 

Regional, a rotina fiscalizatória, nos moldes do postulado pelo Ministério Público. Sugeriu 

que se buscasse, junto à Secretaria das Administrações Regionais e outras da Prefeitura, a 
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padronização do serviço. Todavia, não obstante seu comprometimento, e o envio das 

postulações ministeriais, não logrou comprovar qualquer alteração na sistemática de 

trabalho de sua Regional. 

Afirmou que era de seu conhecimento que ocorriam, atualmente, cerca de 

300 violações na área de sua Administração Regional, o que seria detalhado em documento 

a ser fornecido oportunamente. Foi remetida, somente, uma pequena lista de violações, 

parte já conhecida pela Promotoria de Justiça. 

II.3. DA REALIDADE DA REGIÃO: 

A situação caótica provocada pelas generalizadas violações ao 

zoneamento na área da Administração Regional de Pinheiros já causou a revolta dos 

moradores e, mesmo, de interessados na preservação dos bairros-jardins, livres de 

desfiguração. 

Cansados de bater à porta do Poder Público Municipal - mais 

especificamente, da Administração Regional de Pinheiros, sob o comando do réu S. -, a 

comunidade vem se agrupando em associações de bairro e movimentos de defesa da 

qualidade de vida urbana. A título de exemplo, pode-se mencionar a própria SAJEP, autora 

da representação, bem como, o já conhecido "Movimento Defenda São Paulo". 

A organização da sociedade civil já chegou, mesmo, a comover a 

imprensa. A comprovar tal mobilização, basta citar algumas recentes matérias jornalísticas 

realizadas.  

Talvez a mais aprofundada seja a produzida pela "Revista Veja", datada 

de 29 de outubro de 1997. Em matéria de capa de sua famosa "Vejinha" ("Veja São 

Paulo"), suplemento que acompanha a revista, as jornalistas Iracy Paulina e Rosana Zakabi 

- testemunhas infra arroladas - puderam atestar a dura realidade enfrentada na localidade. 

A matéria, que recebeu o título de "ZORRA URBANA", evidencia que, 

ao contrário do que alguns vistores fizeram crer, é fácil perceber os imóveis onde o uso é 

incompatível. Basta que se atente, com vontade de enxergar, para os prédios que destoam 

da vizinhança. São aqueles que apresentam movimento anormal de gente entrando e saindo, 
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barulho excessivo, congestionamentos em redor e muitos veículos estacionados em suas 

imediações, a atravancar o tráfego. 

Como exemplos de estabelecimentos que violam a legislação de 

zoneamento da Regional de Pinheiros (essencialmente, Z1, estritamente residencial), as 

repórteres mencionaram: o escritório político do ex-Governador Orestes Quércia, a clínica 

dermatológica de Otávio Macedo, a butique "NK Store", os escritórios dos "badalados" 

decoradores Sig Bergamin e João Armentano, a loja de tecidos "KA International", a "Elite 

Models", a "Escola Morumbi" e a agência matrimonial "Happy End", dentre outras. 

Pelo que observaram, é freqüente a violação, principalmente por 

"figurões", colunáveis, políticos, e outras personalidades de expressão na sociedade. Tais 

pessoas não são incomodadas e desrespeitam impunemente a lei. Quando são multados, o 

que nem sempre ocorre (por exemplo, mencionam que o escritório de Quércia, existente há 

dois anos, nunca foi autuado), os violadores contestam as autuações administrativa ou 

judicialmente, arrastando o problemas anos afora. 

Provavelmente, a impunidade decorre da ineficiência do serviço prestado, 

constatação deste procedimento. De acordo com o arquiteto Roberto Saruê, Presidente do 

"Movimento Defenda São Paulo", fator decisivo para a "zorra" é a corrupção.  

De acordo com suas palavras, "não temos como provar, mas todos dizem 

que o pedágio é uma coisa institucionalizada". E conclui: "Nos Jardins, por exemplo, todos 

também dizem que fiscais recolhem uma caixinha mensal em torno de 3.000 reais de cada 

estabelecimento irregular". A arrecadação, segundo ele, serviria para financiar a campanha 

eleitoral do vereador que apadrinha o Administrador da Regional (no caso, o réu S.).  

Uma autoridade graúda na hierarquia municipal confirmou às jornalistas 

tal fato, e foi mais longe: "a cota mensal que algumas regionais precisam recolher para o 

vereador gira em torno de 40.000 reais - e essas irregularidades são uma fonte de recurso ao 

alcance da mão". 
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É certo que bairros como o dos Jardins ostentam verdadeira farra de usos 

ilegais, segundo a matéria. Este seria o paraíso para quem deseja um ponto comercial 

nobre, com muita visibilidade e fácil acesso. 

"Vias como a Alameda Gabriel Monteiro da Silva e a Avenida Europa, 

corredores de uso especial, nos quais podem funcionar escritórios, mas 

não lojas, tornaram-se um shopping ao ar livre de artigos de decoração e 

automóveis importados. Trata-se de um comércio escandaloso camuflado 

de showroom". 

Chegaram as jornalistas a constatar a realização, até, de leilão de gado em 

zona residencial, ocasião em que cerca de 30 novilhos foram deixados pastando no quintal 

do imóvel respectivo. 

Finalmente, apontaram a ocorrência de falta de entrosamento entre 

Secretarias Municipais. Revelaram que a Secretaria de Finanças expede o C.C.M. (cadastro 

de contribuinte mobiliário), sem nem consultar a legislação de zoneamento. Mais, que a 

Secretaria da Habitação e de Desenvolvimento Urbano autoriza a instalação de luminosos 

na calçada e, através de Contru, vistoria imóveis, sem atentar para a legislação em 

referência. 

Outra matéria, dentre as várias que abordaram o caos urbanístico na área, 

em decorrência da ineficácia municipal em fazer cumprir a legislação de zoneamento, é a 

publicada no jornal "Shopping News", de 09 de agosto do corrente ano. 

Esta matéria, intitulada "VOCÊ GANHA UM VIZINHO 

INDESEJÁVEL. E A LEI? - De repente, surge uma loja em plena zona residencial da 

cidade. Quando a vítima quer reclamar, enfrenta as falhas da legislação existente", aborda 

casos de desrespeito à legislação vigente, assim como, a as deficiências da burocracia 

municipal, causadoras da degradação urbana. 

Denuncia, por igual, o desrespeito da legislação reguladora do 

zoneamento, tanto pela Prefeitura Municipal (quando da expedição do já referido C.C.M.), 

quanto do Estado (mediante a concessão de inscrição estadual) e da Receita Federal 
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(através da inscrição no C.G.C.). Tais entes políticos nunca observam a legislação citada, o 

que poderiam fazer condicionando sua observância à expedição dos documentos referidos.  

O próprio réu S., em declaração prestada ao jornalista Francisco Reis, 

esclarece que "o problema é que a Receita Federal, o governo e a própria Prefeitura só 

pensam em arrecadar as taxas e não se preocupam em saber onde será instalado o 

estabelecimento". 

De acordo com a reportagem, apenas na região dos Jardins Europa e 

Paulistano, e no Alto de Pinheiros - todas áreas de atuação da Administração Regional de 

Pinheiros -, encontram-se instalados ilegalmente em Z1 (zona estritamente residencial), 

mais de 400 estabelecimentos comerciais. 

O arquiteto Roberto Saruê também foi entrevistado e reiterou denúncias 

de corrupção. Afirmou: 

"Nossas denúncias à Regional estavam servindo apenas para os fiscais 

acharcarem os comerciantes".  

Mais: 

"Chegamos a simular um escritório em zona residencial apenas para 

verificar o trabalho da fiscalização. O fiscal nem se preocupou em 

examinar o local e pediu dinheiro para dizer na regional não ter 

encontrado nenhuma irregularidade". 

A isto reagiu o réu S. com uma formal manifestação de preocupação. Tão 

formal quanto o serviço por si prestado de fiscalização. Após afirmar que se tratava de uma 

acusação grave, condicionou sua investigação administrativa a uma formal representação, 

instruída com provas e com a indicação de testemunhas, de modo a que as "medidas 

cabíveis" fossem tomadas:  

"Mas deve ser feita a denúncia formal, com todos os argumentos para que 

se apurem os fatos". 
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É o próprio Saruê quem comenta a respeito dos estabelecimentos 

travestidos de "show-room": 

"A Prefeitura fixou um tipo de uso para a avenida Europa, onde poderiam 

ser instalados show-room de carros. Contudo, a maioria das lojas 

funciona não apenas como show-room, mas como concessionárias 

também e a Renault ainda montou uma oficina no local, num claro 

desrespeito à lei". 

Outra matéria que merece ser citada é a do jornal "O Estado de São 

Paulo", de 1o. de novembro de 1997, de autoria da jornalista Gabriela Carelli. 

Neste trabalho, a jornalista afirma que "pelo menos 15% das 24 zonas 

estritamente residenciais de São Paulo (Z-1) estão ocupadas irregularmente, segundo 

estudos do "Movimento Defenda São Paulo". Isto sem que se contabilizassem os 

estabelecimentos erguidos em Z-1 decorrentes das Operações Urbanas e Interligadas.  

De conformidade com a entidade citada, as zonas estritamente 

residenciais podem estar com seus dias contados: 

"A falta de fiscalização e controle da Prefeitura está permitindo a abertura 

desenfreada de estabelecimentos proibidos". 

A urbanista Regina Monteiro, representante do "Movimento Defenda São 

Paulo", salientou que a descaracterização destas áreas não é, apenas, um incômodo aos 

moradores, geralmente abastados, dos bairros residenciais. Os 24 perímetros urbanos 

fixados como Z-1, distribuídos em 13 grandes bairros da Capital, correspondem aos únicos 

4% de solo permeável da cidade, necessários à manutenção da qualidade de vida, e, 

igualmente, a que se evitem mais enchentes. 

Conclui a reportagem que tantas são as irregularidades e tamanho o 

descaso da Municipalidade que tais fatos resultaram na mobilização da sociedade. Um 

exemplo, o sempre lembrado "Movimento Defenda São Paulo", que congrega, dentre 

outros, 52 representantes de Z-1 da cidade, que estão tentando impedir a o desaparecimento 

dos bairros estritamente residenciais. 
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III. DAS DIFICULDADES E DAS PROVIDÊNCIAS TENDENTES A 

RESOLUÇÃO: 

Os depoimentos colhidos junto aos agentes vistores, posteriormente 

confirmados pelo réu S., apontaram uma série de "nós górdios" (obstáculos intransponíveis, 

em razão dos quais a atividade não se operacionaliza) da fiscalização municipal exercida 

sobre usos não conformes com o zoneamento local. Justamente, os causadores da "zorra 

urbana" atestada pela comunidade e pela imprensa. 

Evidenciou-se que, muitas vezes, a Municipalidade simplesmente não 

efetuava fiscalização alguma. Exemplo característico de tal omissão é o escritório político 

do ex-Governador Orestes Quércia (cf. matéria jornalística acima comentada). Mais não 

precisa ser dito... 

Em outras ocasiões, a fiscalização que se exercia - à qual não se podia 

furtar por muito tempo, mais, ainda, diante da pressão da sociedade - era meramente 

formal. Um trabalho que não primava pela eficiência e que não guardava qualquer 

compromisso com o resultado. É a respeito de tal trabalho que se pretende discutir.  

Vários "pontos de estrangulamento" do serviço saltaram aos olhos. Dentre 

estes, é possível mencionar-se os seguintes: 

a) burocracia/hierarquia exacerbada; 

b) "errônea" interpretação do que seja fechamento administrativo; 

c) perda de tempo com requerimento de auxílio policial; 

d) a própria forma como tal auxílio é realizado; 

e) não esgotamento do poder de polícia municipal; 

f) possível prática de crimes contra a Administração Pública; 

g) "errônea" interpretação das atividades permitidas em corredor de uso 

especial; 
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h) facilidade de inscrição no C.C.M. (Cadastro de Contribuintes 

Mobiliários), face à inexigência, para tanto, de prévia verificação da observância ao 

zoneamento imposto para o local onde se pretende instalar a atividade; 

i) retardo ou não efetivação de requerimento de inquérito policial; 

j) não ocorrência de autuação do proprietário, como responsável solidário 

que é da infração ali praticada. 

No que tange ao nó denominado burocracia/hierarquia exacerbada pouco 

necessita ser mencionado. A simples leitura do tópico acima, que relata de maneira 

pormenorizada o procedimento fiscalizatório, demonstra que o trabalho não é sério. Não 

observa padrões mínimos de comprometimento com resultados.  

O que se nota é um tumulto de remessas e de despachos, inúmeros atos 

burocráticos que procuram disfarçar - mediante o volume excessivo de etapas, de 

assinaturas e de atores do processo - o indisfarçável: a Prefeitura Municipal não fiscaliza. 

Simula, apenas, a fiscalização. Trabalha com pouca utilidade, e grande demanda de esforço, 

a tentar justificar, pelo número excessivo de entraves burocráticos, sua inoperância. 

Só não faz o necessário: observar a lei e fechar os estabelecimentos. 

A lei - sempre tachada de empecilho - é muito mais simples e objetiva 

que as condutas da Administração Regional. Exige, somente, que, uma vez constatado o 

uso em situação irregular, providencie a Administração Regional a lavratura do termo de 

fechamento administrativo e, simultaneamente, aplique a multa (que pode ser reaplicada 

mensalmente). Caso não se obedeça a tal ordem administrativa, impõe o auxílio policial 

para garantir o seu cumprimento - cf. art. 102 e parágrafo do Decreto no. 11.106/74.  

O mesmo já dizia o Decreto Municipal no. 27.894/89, que regulamentou a 

Lei Municipal no. 8.513/77. Em seu art. 1o., inciso I, atribuía ao Administrador Regional o 

"proceder a fechamentos administrativos e interdições, em decorrência do descumprimento 

de legislação municipal". E, em seu art. 2o., inciso II, delegava ao Administrador Regional 

competência para, em sua circunscrição territorial, solicitar diretamente o auxílio da Polícia 

do Estado para a garantia do cumprimento de seus atos. 
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Isto importa em dizer que, constatada a irregularidade, deve a 

Administração fechar administrativamente o local.  

Como medida tendente a que se evitasse alegação de desconhecimento 

por parte dos ocupantes a respeito da determinação administrativa, a Portaria no. 3851/86, 

da Secretaria Geral das Subprefeituras (atual Secretaria das Administrações Regionais), 

impôs a intimação anterior ao fechamento referido. Anterior, somente, 24hs. Ou seja, a não 

ser a providência elogiável de prévia intimação mencionada, nada há que impeça a 

Administração Regional, por seus vistores e por seu Administrador Regional - que de tudo 

sabe e participa -, de providenciarem o imediato fechamento administrativo previsto em lei. 

Há que se salientar que o que se espera é a realização de verdadeiro 

"fechamento administrativo", e não de mero arremedo deste, como é praticado. 

Observe-se o que menciona De Plácido e Silva, em sua obra "Vocabulário 

Jurídico", volumes I e II, Forense, 1a. ed., 1989, p. 280, a respeito do vocábulo 

"FECHADO":  

"FECHADO. Do fechar, seja derivado do latim figere (fixar, pregar) ou 

de facere (fazer, concluir), na técnica jurídico-comercial quer significar o 

que está feito, ultimado, acabado ou terminado.  

"É, assim, que, na técnica dos negócios, entendem-se fechados aqueles 

que se mostram já ajustados ou concluídos. São negócios acertados. 

"Na própria terminologia forense, fechado possui sentido semelhante, 

dando bem a idéia de terminação ou encerramento do ato que se diz 

fechado.  

"Quando se diz que o incidente está fechado é que está concluído ou 

liquidado. 

"Em igual sentido tem-se fechamento: encerramento, conclusão, 

terminação". 
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É evidente, pois, que a sanção de fato aplicada pela Administração 

Regional, a título de exercício de seu poder de polícia, pode ser denominada de tudo, 

menos de "fechamento". Pode ser "convite a paralisação temporária", ou algo que o valha. 

Não é fechamento, contudo, uma vez que não se reveste da imperatividade de ordem que tal 

medida deveria ter e, também, porque, através desta não se obtém o necessário: o 

encerramento, a conclusão, a terminação. 

Em conseqüência ao malogrado "fechamento", o Administrador Regional 

dispõe da possibilidade de se valer de auxílio policial para garantir a manutenção (ou o 

cumprimento) da ordem. 

Ocorre que também este auxílio está sendo deturpado pela prática 

corrosiva do Poder Público municipal. O auxílio policial, é evidente, destina-se à 

manutenção da ordem. É ato de força, através do qual o Poder Público impõe a sua vontade 

- que se confunde com a vontade coletiva ou social - ao particular. Obriga o mesmo a se 

ajustar às regras que valem para toda a sociedade e que, em nome do bem-estar desta, 

foram estipuladas.  

Mediante o auxílio de policiais, o Administrador Regional deve usar de 

energia para que se cumpra a ordem. E tal energia pode variar desde a efetiva lacração do 

imóvel (medida garantidora da ordem anteriormente desobedecida), da apreensão de seus 

utensílios, da premente desocupação do local - o que, ante infratores menos afortunados, os 

"camelôs", já vem sendo feito -, até a efetiva prisão em flagrante delito por parte dos 

ocupantes que se recusem a cumpri-la. Tudo que seja necessário fazer para se garantir a 

ordem pública desobedecida. 

E não há que se dizer que não há possibilidade de se atuar deste modo. A 

lei impõe o auxílio policial para a manutenção da ordem de fechamento desobedecida (art. 

102, par. único, do Decreto no. 11.106/74). Igualmente, cumpre lembrar que, persistindo a 

desobediência, os policiais que comparecessem ao local, instruídos pelo Administrador 

Regional, deveriam apreender o material ali encontrado (concretizando a cessação do uso 

não conforme). Até porque, se tal não fosse feito como providência administrativa, deveria 

sê-lo como providência penal, por se tratar de corpo de delito do crime de desobediência. 
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Em vez disto, o Administrador prefere tornar o auxílio um mero ato 

teatral, onde os policiais, flagrantemente desviados de sua verdadeira função, servem de 

acompanhantes do agente vistor.  

O próprio requerimento de auxílio policial, como observado pelo 

Administrador Regional, é causa de atraso no procedimento fiscalizatório. Isto porque, em 

lugar de ser feito diretamente pela Regional, é feito pela "Assistência Militar" do Gabinete 

do Prefeito Municipal, o que toma cerca de 3 meses para ser realizado. Só por isto, como 

contribui para piorar a prestação do serviço público esperado, deveria ser modificado.  

Em lugar de se concentrar a expedição em mais um órgão criado dentro 

da estrutura do Poder Público Municipal, onde mais pessoas têm que ser alocadas para a 

realização destas funções, deveria ser feita diretamente pela Administração interessada.  

A teor do que preceitua a legislação referente à Guarda Civil 

Metropolitana (Leis Municipais no. 10.115/86 - arts. 1o. e 6o. -, e 10.272/87 - art. 2o.), o 

Administrador Regional poderia, de modo a assegurar cumprimento à ordem administrativa 

por si proferida, valer-se da guarda em questão. Se o fizesse, ainda que sem qualquer 

alteração na sistemática relativa ao requerimento de auxílio da Polícia Militar, concretizaria 

sua ordem em tempo infinitamente inferior. Basta vontade política para tanto... 

Finalmente, como "fecho de ouro" da ineficácia do Município, sob a 

batuta do Administrador Regional (o réu S.), há o não esgotamento do poder de polícia 

municipal. 

Passar-se-á à análise do que seja o poder de polícia municipal, 

confrontando-o com a forma tacanha como vem sendo exercido, através da qual decide-se 

deliberadamente não atuar de maneira integral, mas transferir ao Poder Judiciário a 

responsabilidade pelo que deveria ser feito administrativamente. 

De acordo com o mestre Hely, em sua obra "Direito Municipal 

Brasileiro", Malheiros, 7a. ed., pp. 342 e ss., poder de polícia "é a faculdade de que dispõe 

a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e 

direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado". 
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E prossegue:  

"Em linguagem menos técnica podemos dizer que o poder de polícia é o 

mecanismo de frenagem de que dispõe a Administração Pública para 

conter os abusos do direito individual. Por esse mecanismo, que faz parte 

de toda a Administração, o Estado detém a atividade dos particulares que 

se revelar contrária, nociva ou inconveniente ao bem-estar social, ao 

desenvolvimento e à segurança nacional". 

Em linhas gerais, o conceito da lavra do mestre citado corresponde ao 

pensamento da melhor doutrina pátria. Neste sentido, dentre outros, cumpre destacar Celso 

Antonio Bandeira de Mello ("Curso de Direito Administrativo", Malheiros, 5a. ed., pp. 391 

e ss. - especialmente, a p. 395): 

"A expressão "Poder de Polícia" pode ser tomada em sentido mais 

restrito, relacionando-se unicamente com as intervenções, quer gerais e 

abstratas, como os regulamentos, quer concretas e específicas (tais as 

autorizações, as licenças, as injunções) do Poder Executivo, destinadas a 

alcançar o mesmo fim de prevenir e obstar ao desenvolvimento de 

atividades particulares contrastantes com os interesses sociais. Esta 

acepção mais limitada responde à noção de Polícia Administrativa". 

Fundamenta-se o poder de polícia na necessidade de proteção ao interesse 

social, comunitário, frente aos abusos dos particulares que violem o bem-estar comum. 

Baseia-se, ademais, na supremacia geral da Administração Pública sobre as pessoas (os 

administrados).  

Corresponde, pois, a restrição do direito individual em favor do interesse 

transindividual (difuso ou coletivo). Sua inobservância, por si só, caracteriza dano social, 

decorrente do privilégio ao particular em detrimento do bem-estar comum. 

Segundo entendimento de Eros Roberto Grau, em seu estudo denominado 

"Poder de Polícia: Função Administrativa e Princípio da Legalidade: O Chamado "Direito 

Alternativo", publicado em Revista Trimestral de Direito Público 01/93, pp. 88 e ss., o 
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problema vai mais além. Ao desenvolver raciocínio extraído da obra de Celso Antonio, 

supra citado, mais especificamente, a respeito do poder-dever da Administração Pública, 

comenta:  

"Procurei, em outra ocasião deixar bem salientado que a autoridade 

pública, enquanto tal, não é titular de direitos que se possa 

individualmente arrogar. Cumpre-lhe o exercício de função pública. Ou 

seja, incumbe-lhe o dever de prover a realização de interesses alheios. 

Para tanto, confere-lhe o ordenamento jurídico determinados poderes. A 

função pública, assim, é antes a expressão de um dever-poder do que de 

um poder-dever. À entidade administrativa, pois, incumbe o dever-poder 

de gerir a res publica, assim como ao membro do Poder Judiciário 

incumbe o dever-poder de aplicar o Direito e ao membro do Poder 

Legislativo incumbe o dever-poder de integrar o ordenamento jurídico, 

inovando-o. A concepção de que esta ou aquela autoridade pública, 

enquanto autoridade pública, seja titular de um direito integrado em sua 

esfera de interesses individuais é incompatível com os princípios do 

Estado de Direito. Tal sentir só é compatível com a tirania: apenas pode 

prosperar no clima das ditaduras, nas quais os cidadãos são 

retransformados em súditos. 

"A autoridade pública, assim, no desempenho da função administrativa, 

está abrangida por um vínculo imposto à sua vontade. O dever jurídico 

consubstancia uma vinculação imposta à vontade de quem esteja por ela 

alcançado. E consubstancia, no caso da função administrativa, vinculação 

imposta à vontade da autoridade pública em razão de interesse alheio, isto 

é, do todo social". 

Saliente-se que o ato decorrente do exercício do poder de polícia (ou 

dever-poder de polícia, como visto) reveste-se dos mesmos atributos comuns a todos os 

atos administrativos. Dentre estes, dois interessam ao presente estudo: a imperatividade e a 

auto-executoriedade. 
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Por imperatividade entende-se a capacidade de imposição de 

coercibilidade para seu cumprimento ou execução. Por auto-executoriedade, a capacidade 

de ensejar imediata e direta execução pela própria Administração, independentemente de 

ordem judicial. 

Hely, em sua obra "Direito Administrativo Brasileiro", RT, 16a. ed., p. 

137, já advertia que "os atos, porém, que consubstanciam um provimento ou uma ordem 

administrativa (atos normativos, ordinatórios, punitivos), nascem sempre com 

imperatividade, ou seja com a força impositiva própria do Poder Público, e que obriga o 

particular ao fiel atendimento, sob pena de sujeitar-se à execução forçada pela 

Administração (atos auto-executórios) ou pelo Judiciário (atos não auto-executórios)". 

Ao comentar o atributo da auto-executoriedade, mestre Hely observa, a 

pp. 138/139, que "firma-se cada vez mais a jurisprudência na boa doutrina, reconhecendo à 

Administração - especialmente quanto aos atos de polícia - o poder de executar direta e 

imediatamente seus atos imperativos, independentemente de pedido cominatório ou 

mandado judicial" (grifos nossos). 

E, após citar ampla jurisprudência a respeito: 

"Entre nós essa doutrina é corrente, como nos revela Seabra Fagundes, 

com sua imensa autoridade no assunto: "Tal processo executório tem 

cabimento quando as circunstâncias indicam a necessidade premente da 

obtenção do fato ou coisa. Atua pela utilização, por parte do 

administrador, dos chamados meios diretos de coerção administrativa, de 

modo a tornar possível obter, por coação absoluta, a própria prestação 

exigida do administrado, ou, na sua impossibilidade, outra equivalente". 

"Realmente, não poderia a Administração bem desempenhar a sua missão 

de autodefesa dos interesses sociais, se, a todo momento, encontrando 

natural resistência do particular, tivesse que recorrer ao Judiciário para 

remover a oposição individual à atuação pública. 
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"O que se faz necessário - como bem adverte Bielsa - é distinguir os atos 

próprios do poder administrativo, na execução dos quais é irrecusável a 

auto-executoriedade, dos que lhe são impróprios, e, por isso mesmo, 

dependentes da intervenção de outro poder, como ocorre com a cobrança 

contenciosa de uma multa, que, em hipótese alguma poderia ficar a cargo 

exclusivo dos órgãos administrativos. Mas as prestações tipicamente 

administrativas, principalmente as decorrentes da utilização do poder de 

polícia, podem ser exigidas e executadas imediata e diretamente pela 

Administração, sem necessidade de mandado judicial. Tal acontece com 

as interdições de atividades ilegais, como os embargos e demolições de 

obras clandestinas, com a inutilização de gêneros impróprios para o 

consumo, e outros atos de polícia administrativa. Claro está, porém, que a 

execução de tais determinações deve ser precedida de notificação e 

acompanhada do respectivo auto circunstanciado, em que se comprove a 

legalidade da atuação do Poder Público e se possibilitem a posteriori, as 

medidas judiciais que o particular reputar convenientes à defesa de seus 

direitos e de seu patrimônio" (grifos nossos).  

Ao analisarmos o "fechamento administrativo" realizado, observamos 

anteriormente que este não se revestia do atributo da imperatividade. Mais evidente se 

demonstra tal assertiva, tendo em conta, agora, o conceito supra reproduzido. 

Quanto à auto-executoriedade do ato, pode-se afirmar que o "fechamento" 

em questão também não ostenta este atributo. Isto porque, ao término do "fechamento" - e, 

mesmo, após o auxílio policial -, persistindo a desobediência à ordem judicial, o que faz a 

Administração Pública a garantir sua ordem? Nada... Remete o processo administrativo 

formado para o Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal para que esta busque 

socorro junto às barras do Judiciário.  

Em vez de se valer de seu dever-poder de obrigar, por suas próprias mãos, 

o cumprimento de sua ordem, vale-se de auxílio do Judiciário. Assim, deliberadamente, 

abre mão de sua obrigação (juridicamente, dever-poder) de executar de maneira direta sua 

ordem. E o pior, ao fazê-lo, transige com o que não lhe pertence: o interesse social de todos 
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os outros administrados frente ao interesse individual de um só, que, por sinal, é infrator da 

legislação criada para defesa do bem-estar de toda a comunidade. Privilegia, 

voluntariamente, o infrator que prejudica toda a sociedade obediente à lei... 

E o pior é que, neste intento, conta com apoio da própria Secretaria das 

Administrações Regionais que, através da Ordem Interna no. 07/SAR/ATAJ/90- que, 

ironicamente, menciona em seus considerandos que objetiva a "desburocratização" do 

serviço e a garantia de maior autonomia a cada Administração Regional -, possibilita a 

remessa dos autos ao Departamento Jurídico e a abertura de inquérito policial (esta, 

somente após o auxílio policial para o fechamento). E, ainda assim, depois de se proceder a 

um "saneamento" do processo que tem preocupação, apenas, com a arrecadação e o 

recebimento das multas, não o tendo com a cabal observância e respeito à ordem 

administrativa. 

Como se observa, em razão das audiências e conversas informais com os 

funcionários das Administrações Regionais, não é praxe da Administração Pública o 

requerimento de instauração de inquérito policial pela prática de desobediência à ordem 

administrativa. 

Basta que se constate qualquer levantamento a respeito da quantidade de 

violações e do número de inquéritos gerados para que se verifique tal afirmação. 

Mesmo quando se entenda como hipótese de efetuação deste 

requerimento, a burocracia cria novos entraves para que tal ato ocorra com retardo. 

Exemplo desta afirmação é a própria Ordem Interna supra mencionada, que impõe o 

cumprimento de etapas desnecessárias (e voltadas para a arrecadação de multas lançadas), 

completamente estranhas à caracterização da prática criminosa.  

Parece que a própria vítima não quer a responsabilização dos criminosos 

desobedientes, o que, certamente, colabora para o desprezo com que as poucas 

representações são recebidas pela Justiça Criminal pátria (e, novamente, aqui se inclui o 

"Parquet" como membro desta). E, óbvio, contribui decisivamente para a ocorrência da 

prescrição do delito, verdadeiro atestado de incompetência passado pelo Poder Público. 
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Outro "nó" encontrado - evidentemente, não mencionado pelos 

funcionários municipais ouvidos -, é o relativo à prática de delitos contra a Administração 

Pública (em especial, o de prevaricação ou, mesmo, o de corrupção ou concussão). Tal fato 

é divulgado pela mídia como de conhecimento notório da população. Todos os dias vemos 

nos principais jornais de nosso país denúncias de tais práticas criminosas. Até gravações 

em pontos de camelôs ou em aeroportos foram feitas, recentemente, por emissora de 

televisão nacional de expressão. A tudo assiste, imobilizada pela dificuldade de formação 

do acervo probatório, a Justiça pátria (e aqui se inclui o "Parquet"). 

No caso concreto, "denúncias" feitas por respeitável arquiteto (Roberto 

Saruê) evidenciam a existência da prática ilícita. Podem ser conhecidas quando da leitura, 

no item seguinte, relativo à cobertura da imprensa e à mobilização da comunidade. 

Em razão desta "denúncia" - e da oitiva de fonte integrante da alta 

burocracia municipal, realizada pelas jornalistas da revista "Veja", infra arroladas como 

testemunhas - apurou-se que cerca de R$ 40.000,00 são recolhidos pelos vistores, a mando 

do Administrador Regional, para a "caixinha" do Vereador que o apadrinha (nome 

cuidadosamente sonegado pelo autor da "denúncia"). 

Sem dúvida, apesar das dificuldades de prová-lo - o que se espera sejam 

contornadas, mais, ainda, tendo se realizado flagrante esperado pelo denunciante Roberto 

Saruê -, é fator que se sabe decisivo para que a máquina pública municipal seja mantida 

devidamente emperrada, o que se realiza através dos inúmeros entraves apontados. 

Outro fator de indução do caos urbano, onde a degradação dos padrões 

urbanísticos/ambientais é consagrada diante da atuação do Poder Municipal, é a 

interpretação que se intenta fazer do que seja corredor de uso especial, a incluir o 

denominado (e desvirtuado) "show room". 

A Lei Municipal no. 9.049/80, em seu art. 19, admite o exercício de certas 

atividades, as quais controla com rigidez, de modo a evitar a degradação urbana. Para tanto, 

admite como uma de suas hipóteses o escritório administrativo, sem operação de venda de 

mercadorias, de firmas, empresas, representação, publicidade e propaganda.  
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A simples leitura do artigo citado demonstra que o que o legislador 

pretendia era a implantação de mero escritório onde se realizassem atividades internas de 

tais empresas, concernentes ao seu planejamento e à sua gestão. Com isto, pretendia limitar 

o afluxo de pessoas ao local, legitimando a presença, apenas, de seus funcionários. 

A Prefeitura, contudo, desvirtuando tal interpretação, optou por outra bem 

mais "flexível", que não controlava o acesso ao local por terceiros interessados nos 

produtos ou serviços fornecidos. Assim é que permitiu a presença de "show rooms". 

Inicialmente concebidos para a exposição dos produtos ou serviços (e, já aí, violadores da 

legislação restritiva do afluxo de pessoas à área, predominantemente residencial), estes 

tornaram-se verdadeiros centros de aquisição dos bens desejados.  

Os depoimentos, e a prova obtida junto à imprensa, comprovam que ao 

local compareciam inúmeras pessoas interessadas, examinavam os produtos, adquiriam-

nos, emitia-se a nota fiscal pertinente e os mesmos eram retirados em muitos casos 

(geralmente, quando de pequeno porte, situação em que não se necessitaria de grande 

estoque). O único ponto que, segundo a equivocada interpretação municipal, transformaria 

tais estabelecimentos comerciais em "escritórios administrativos" seria o fato de que, na 

nota fiscal emitida constava outro endereço. Ou, em algumas situações, o de a compra se 

esgotar mediante a retirada do produto em local diverso.  

Ou seja, segundo a "criativa" interpretação municipal, a relação comercial 

não se perfazia no local onde se efetivava a exposição do bem à compra, a sua escolha, o 

seu pagamento e a emissão da nota fiscal correspondente, ou, até, a retirada do objeto. 

Concretizava-se somente no local em que constava na nota fiscal como o da venda. Quando 

muito, o da retirada do objeto. Verdadeira ficção jurídica, violadora da norma, tudo com a 

conivência do Administrador Regional da Municipalidade. 

Mais um dos fatores de indução ao desrespeito à legislação de 

zoneamento é a facilidade com que se obtém da Municipalidade uma "autorização" ainda 

que provisória para o funcionamento da empresa no local.  

Isto decorre do fato de, mediante a simples declaração de vontade do 

interessado, acompanhada do necessário recolhimento da taxa pertinente, ser possível 
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inscrever-se para o licenciamento da atividade. Nunca há, por parte da Municipalidade, 

exigência de comprovação da atividade ao zoneamento permitido. E não há com o fim de 

obtenção do C.C.M. por parte da Secretaria das Finanças, como não há para a instalação de 

luminosos por parte da Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano (que, inclusive, 

por intermédio do CONTRU, efetua vistorias no imóvel). 

Evidencia-se, pois, a necessidade de implantação de um efetivo, e prévio, 

instrumento de controle (informatizado) para que, já no ato de pedido de licenciamento, 

constatando-se o desrespeito da atividade face ao zoneamento, negue-se tal ato 

liminarmente. Sem que se encoraje o violador a ali permanecer, ainda que 

provisoriamente... 

Igualmente, é fato que induz a violação ao ordenamento urbano o descaso 

da Administração Pública municipal face aos proprietários dos imóveis. Tal afirmação é 

feita tendo em vista que toda a fiscalização é centrada na pessoa do ocupante do imóvel. 

Omite-se o Administrador Regional a controlar, e punir, o proprietário desidioso. 

Deve ser recordado que em grande parte dos estabelecimentos ocorre que 

a empresa violadora do zoneamento não corresponde ao proprietário do imóvel. Por vários 

motivos, dentre os quais se destaca a locação comercial dominante na região. 

A locação para fins comerciais pode ser observada, facilmente, bastando 

levantamento de anúncios publicados em jornais de grande circulação. De qualquer modo, 

mesmo em razão da investigação efetuada, constatou-se tal praxe. Constatou-se, até, a 

afixação de cartazes ou faixas anunciando o imóvel à locação, sem que se mencionasse o 

zoneamento da área, em frontal desrespeito à Lei Municipal no. 11.820/95. Tal fato, 

percebido por nosso Oficial de Promotoria, não foi notado pelos agentes vistores, 

profissionais encarregados da fiscalização e, assim, possuidores de olhar mais treinado para 

estas observações. 

De modo a que esta prática perniciosa cessasse, necessário o 

estabelecimento de uma rotina de trabalho includente do proprietário como co-responsável 

pela violação.  
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Necessária, pois, sua intimação, em conjunto com a do ocupante do 

imóvel (o que não deve, em absoluto, tornar-se mais um entrave burocrático a retardar o 

procedimento fiscalizatório), e, também, a imposição de multa, a realização do fechamento 

administrativo e, até, a adoção de medidas criminais (desobediência) ou cíveis (cobrança de 

uma indenização) contra sua pessoa.  

Isto porque, ou estava ciente do uso desconforme desde o início - e, 

mesmo assim, insistiu na locação - ou porque, uma vez ciente da violação urbana, 

permaneceu omisso - deixando de cumprir com o que lhe possibilitava o art. 9o., II, da Lei 

no. 8.245/91 (Lei do Inquilinato) - o que evidencia ter contribuído para a prática dos danos 

urbanísticos decorrentes da infração ao ordenamento urbano. Principalmente, em razão da 

inobservância da função social de seu imóvel (cf., em especial, o art. 182, par. 2o., da 

Constituição da República). 

IV. DA RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR REGIONAL E DO 

MUNICÍPIO: 

IV.1. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DA AÇÃO: 

Foi exaustivamente examinado, nos ítens II.2. e II.3., o mecanismo de 

atuação fiscalizatório empreendido pela Municipalidade e, especialmente, pelo 

Administrador Regional. 

Pelo que se nota, através de uma leitura mais atenta, o Administrador 

Regional participa intensa e diretamente do procedimento de fiscalização. Mais do que isto, 

a teor do que preceitua a legislação que regula a matéria (em especial, o art. 104 do Decreto 

Municipal no. 11.106/74), é o Administrador Regional o guardião do zoneamento urbano. 

É o responsável por sua observância, bem como, pela repressão aos atos atentatórios ao 

ordenamento urbano. Toda a fiscalização encontra-se sob sua coordenação. Na verdade, o 

procedimento fiscalizatório volta-se para o Administrador, a quem se destina. 

Contudo, não obstante sua posição central no procedimento fiscalizatório, 

o Administrador não parece encarar sua função com a seriedade esperada. Age de maneira 

desidiosa, o que foi cansativamente exposto. 
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De maneira resumida, poderia ser dito que o Administrador comanda a 

estrutura burocrática e hierarquizada da Administração Regional de Pinheiros. Na verdade, 

é possível afirmar que dá o ritmo à atuação de sua Regional.  

Isto, porque é pessoalmente encarregado de aplicar o fechamento 

administrativo. E desincumbe-se de tal tarefa de maneira formal, mas sem compromisso 

com a produção de qualquer resultado concreto..  

Igualmente, é o direto responsável pelo pedido de auxílio policial, sendo 

o encarregado de avaliar ser hipótese de sua realização (ante a verificação do 

descumprimento de sua ordem) e a forma como deve ser realizado. É aquele que não 

convoca a Guarda Municipal Metropolitana, quando deveria fazê-lo, para assegurar o eficaz 

e ágil cumprimento de sua ordem. Isto, apesar de saber da demora no auxílio pela Polícia 

Militar, e da forma como tal se dá (que, na verdade, obedece a seu comando e ao ritmo por 

si imposto).  

É, pois, o responsável pela ineficiente ordem de fechamento emitida e, 

também, pelo ineficaz auxílio policial tendente a garantir seu cumprimento. Contenta-se 

com a obediência formal (e provisória) do fechamento, não se importando se ocorre, de 

fato, a cessação da atividade.  

Caso observe desobediência, não exaure seu poder de polícia. Limita-se a, 

em raras oportunidades, requerer instauração de inquérito policial e, em outras, solicitar 

auxílio de outro departamento - o Jurídico - da Municipalidade. Em vez de garantir a 

execução de sua ordem, que não se encarrega de ver respeitada como tal.  

Mesmo tendo sido cientificado a respeito de possíveis práticas delituosas 

- caracterizadoras de eventuais crimes contra a Administração Pública -, em lugar de 

instaurar procedimento adequado para o esclarecimento da verdade e a obtenção de provas, 

limitou-se a nada fazer até que tais provas fossem previamente apresentadas. Como se 

caíssem do céu e não fossem fruto de árduo trabalho de investigação... 
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Finalmente, é o responsável pela equivocada interpretação do que seja 

escritório administrativo, possibilitando a implantação de "show rooms" de "fachada", 

violadores da legislação. 

A Municipalidade, por sua vez, em razão da ineficaz conduta de seu 

servidor, é responsável por todas as falhas deste, supra apontadas. E mais: é responsável 

pela orientação que contribui para a burocratização do pedido de instauração de inquérito 

policial e do auxílio policial. Também, pela concordância com a remessa do processo 

fiscalizatório instaurado para JUD (Departamento Jurídico), em lugar de cobrar de seu 

Administrador Regional o exaurimento do poder-dever de polícia municipal. Assim, 

contribui para seu próprio desprestígio e queda natural de sua autoridade. Igualmente, não 

zela pela observância do zoneamento quando da emissão do C.C.M. (Através de sua 

Secretaria das Finanças), quando da instalação de luminosos na calçada e quando da 

realização de vistorias por órgão de sua Secretaria da Habitação e de Desenvolvimento 

Urbano. 

O Administrador Regional de Pinheiros, o réu S. (e o Município de São 

Paulo, por conseqüência), teve conhecimento direto das inúmeras infrações ao zoneamento 

em sua área de atuação, comunicado que foi pela sociedade civil organizada. Também, em 

razão de noticiários da imprensa, ocasiões em que, até, foi ouvido a respeito. Igualmente, 

mediante o presente procedimento, onde prestou depoimento. 

Apesar disto, não logrou comprovar qualquer alteração em sua 

confortável e burocrática rotina de trabalho. Não obstante sua cientificação a respeito da 

"zorra urbana" existente em sua região e do mau funcionamento de sua fiscalização por si 

capitaneada (fatos conhecidos por, praticamente, todos moradores do município), nada fez, 

perseverando em seus erros. Manteve os equívocos , eventualmente, praticados de há 

muito, apesar de ser a única pessoa com atribuição e poder para alterá-los hodiernamente, 

rompendo os nós mencionados, na região da Administração Regional de Pinheiros. 

Por assim agir - ou, melhor dizendo, por assim se omitir -, deram causa, 

Município e Administrador, à degradação ambiental/urbanística observada. Por assim agir - 

ou se omitir -, o réu S. deu causa à prática de improbidade administrativa.  
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Ambos os réus violaram uma série de normas, impostas através da 

Constituição da República, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Município, do 

Plano Diretor de São Paulo, e de diversas leis (federais e municipais), além de decretos 

municipais. 

A responsabilidade dos réus pela violação ao ordenamento do uso do solo 

urbano (infração à legislação de zoneamento) e pela reparação dos correlatos prejuízos, 

conquanto solidária, assenta-se em fontes distintas, derivadas dos diferentes títulos em que 

nele intervieram e do peculiar concurso que cada qual prestou à emergência das 

ilegalidades.  

É possível a menção de alguns artigos e textos de lei a caracterizar a 

responsabilidade dos requeridos (em especial, dos entes políticos): 

- Arts. 23, 30, VIII, 37, par. 6o., 182, e 225, todos da Constituição 

Federal; 

- Art. 181, da Constituição Estadual; 

- Arts. 143, 144, 148, IV, 149, I, e 180, todos da Lei Orgânica Municipal; 

- Lei Municipal no. 10.676/88 (Plano Diretor); 

- Lei Municipal no. 7.085/72; 

- Lei Municipal no. 8.001/73; 

- Lei Municipal no. 11.820/95. 

- Arts. 1o., I, e 2o., II, do Decreto no. 27.894/89; 

- Art. 102 e 104 do Decreto Municipal no. 11.106/74; 

- Arts. 8o., 10o. e 15, da Lei Municipal no. 8.513/77; 

- Art. 19 da lei Municipal no. 9.049/80; 

- Art. 15, segunda parte, 159, e 1.518, todos do Código Civil;  
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- Lei Federal no. 6.938/81; 

- Art. 11, I e II, da Lei Federal no. 8.429/92. 

Não bastassem tantas normas violadas e simplesmente estaria o 

Administrador sujeito a indenizar os danos ambientais/urbanísticos por si gerados, 

exclusivamente, com base no instituto da responsabilidade civil, pois, por ação voluntária, 

violou direitos e causou prejuízo a outrém, ficando obrigado, portanto, a reparar o dano 

(Código Civil, art. 159).  

A mesma voluntariedade pode ser apontada para a omissão que permitiu 

que, na região de Pinheiros (e bairros que a compõem), fosse promovida a ocupação 

desordenada. À evidência, com base no citado art. 159 do C.C.B., deve ser gerada a 

responsabilização do Administrador, pessoa que, no mínimo, neglicengiou com seus 

deveres, fazendo com que preceitos urbanísticos e ambientais fossem violados 

(descumprindo com o seu dever de zelar pela função social da propriedade e pelo respeito 

aos padrões urbanísticos - meio ambiente urbano - de nosso Município). 

Aliás, não se trata, no caso, de um simples ilícito civil, pois, por este 

modo reprovável, ofendendo normas de ordem pública e atingindo o patrimônio de 

terceiros de boa fé, o administrador violou a lei de improbidade administrativa, 

especialmente o disposto em seu art. 11, I e II, ambos da Lei no. 8.429/92, a saber: 

"Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra 

os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que 

viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às 

instituições, e notadamente: 

"I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso 

daquele previsto, na regra de competência. 

"II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício". 

As ações do Administrador limitaram-se a posturas de gabinete, meros 

cumprimentos de ordens burocráticas, que em nada resultaram de útil ao impedimento da 
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ação (ou à repressão) aos infratores do zoneamento, à degradação ambiental e dos padrões 

urbanísticos. 

Bem se vê que, não bastassem, para o mesmo feito, os outros 

fundamentos de que já se cuidou, há, ainda, uma causa específica, da qual deriva sua 

responsabilidade pela reparação dos prejuízos que ainda provoca à comunidade (Código 

Civil, art. 159, c.c. o art. 1518, "caput" e par. único). 

Ademais, é o Administrador considerado agente poluidor (cf. art. 3o., IV, 

da Lei 6.938/81: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, 

direta ou indiretamente, por atividade causadora de degração ambiental), tendo agido de 

forma eficiente para a consecução do desordenamento urbano (foco de degradação 

ambiental), respondendo objetivamente (Lei 6.938/81, art. 14, par. 1o.) por danos ao meio 

ambiente, causando poluição (art. 3o., III, Lei 6.938/81: degradação da qualidade 

ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, a 

segurança, o bem-estar da população, afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio 

ambiente ou lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 

estabelecidos. 

A responsabilidade do Município, por si só, confunde-se com a de seus 

agentes, como já visto, o que dispensa maiores comentários. Aliás, a teor do que preceitua a 

Lei municipal no. 8.513/77, que visava a reorganização das Administrações Regionais, é 

dever da Municipalidade, através de seus respectivos Administradores Regionais, a 

fiscalização, na sua região administrativa, do cumprimento de leis e regulamentos 

municipais (cf., especialmente, arts. 8o., 10 e 15). 

IV.2. DA RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA: CONCEITO E LIMITES: 

No direito brasileiro, desde a Constituição de 1946, o dever de reparação 

dos entes estatais, pelos danos que provocam, funda-se na responsabilidade objetiva, sobre 

a qual, porém, ainda não há uma concepção uniforme. 
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Esta responsabilidade se inspira na idéia do risco criado pelas atividades, 

normais ou anormais, da Administração e, a rigor, para configurá-la, bastaria "o vínculo 

etiológico - atividade do Estado, como causa, e dano sofrido pelo particular, como 

conseqüência", ficando eliminado "o exame de qualquer coeficiente de culpa identificada 

do funcionário, ou de culpa anônima decorrente de falha da máquina administrativa", pois a 

culpa decorreria de uma "presunção absoluta, "iuris et de iure", portanto invencível e sem 

possibilidade de qualquer contraprova" (YUSSEF SAID CAHALI, "Responsabilidade Civil 

do Estado", Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1982, p. 24). 

Contudo, doutrina e jurisprudência, buscando amenizar suas graves 

implicações, rejeitam uma interpretação com tal amplitude e, por diferentes teorias e 

fundamentos, advogam limites para a responsabilidade estatal de ressarcir. 

Com este propósito, muitos autores e julgados retomam a velha noção de 

culpa, adaptando-a, entretanto, ao Direito Público, para identificá-la em toda falha no 

funcionamento da máquina administrativa, decorrente de culpa anônima, impessoal, 

objetiva, diluída no serviço público como um todo. 

Adota-se, assim, clássica formulação doutrinária, segundo a qual a culpa 

da Administração no exercício de suas funções apresenta-se nos casos em que o serviço 

público, por falha na sua organização, não funciona, funciona mal ou funciona tardiamente 

(Cf. MARTINHO GARCEZ NETO, "Prática da Responsabilidade Civil", Ed. Jurídica e 

Universitária Ltda., Rio de Janeiro, 1970, p. 157; CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE 

MELLO, "Ato Administrativo e Direito dos Administrados", Ed. Revista dos Tribunais, São 

Paulo, 1981, pp. 133 e 144-145).  

Ocorrendo qualquer destas modalidades, há um descumprimento da lei, 

por culpa presumida do Poder Público, que fica sujeito a ressarcir os danos conseqüentes 

desta falta (Cf. OSWALDO ARANHA BANDEIRA DE MELLO, "Princípios Gerais de 

Direito Administrativo", Forense, vol. II, pp. 482-483; RUI STOCO, "Responsabilidade 

Civil do Estado por Obras que Realiza", em RT 689/116-118). 

Esta opinião é combatida por YUSSEF SAID CAHALI, para quem, ainda 

que não se prove culpa ou falha da máquina administrativa, a Administração deve ressarcir 
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os danos que têm como causa uma conduta sua, comissiva ou omissiva, atenuando-se a 

responsabilidade estatal se concorre, como causa, fato da natureza ou do próprio 

prejudicado (Cf. ob. cit., pp. 25-26 e 33-34; no mesmo sentido: WEIDA ZANCANER 

BRUNINI, "Da Responsabilidade Extracontratual da Administração Pública", Ed. Revista 

dos Tribunais, 1981, pp. 59-62). 

Neste tema, há particular polêmica sobre os efeitos da inércia, quando o 

Poder Público omite-se em adotar providências indispensáveis ao bom funcionamento do 

serviço público e à segurança dos seus usuários. Em tal hipótese, a tendência dominante é 

responsabilizá-lo pelo descumprimento da lei, sempre que dele seja razoavelmente exigível 

uma conduta diversa, dotada de um padrão normal de eficiência e apta a impedir ou a 

atenuar as conseqüências do dano.  

O pressuposto da razoabilidade, sujeito à discrição judicial, reclama uma 

análise do caso concreto, para verificar, de acordo com as suas circunstâncias peculiares, 

qual era o padrão de conduta adequado, se ele era viável e se poderia ter impedido ou 

atenuado o dano (Cf. YUSSEF SAID CAHALI, ob. cit., p. 40). Se a Administração podia e 

devia atuar, mas permaneceu inerte e o resultado se verificou, animado ou auxiliado pela 

indiferença ou ineficiência da máquina administrativa, entende-se que este procedimento do 

Poder Público foi a causa do dano (Cf. YUSSEF SAID CAHALI, ob. cit., pp. 161-171). 

IV.3. DO DEVER DE INDENIZAÇÃO NA ESPÉCIE -FUNDAMENTOS 

ALTERNATIVOS: RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU FALTA IMPESSOAL 

DO SERVIÇO: 

No caso concreto, o Município descumpriu dever legal, claramente 

imposto, de controle do uso do solo, não adotando as medidas aptas a prevenir ou atenuar 

suas repercussões danosas. Exigia-se do ente político citado uma conduta diversa, mais 

eficiente, que estava habilitada a prestar. Exatamente por isto, deve reparar os danos 

resultantes de seu comportamento, seja este encarado sob o prisma da responsabilidade 

objetiva ou, mais restritamente, nos limites demarcados para a falta impessoal do serviço. 

Na realidade, embora o exame da culpa seja dispensável, não há dúvida 

de que, na espécie, o evento danoso se deve à negligência da Administração Pública. Houve 
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desídia na fiscalização do uso do solo e a omissão de qualquer providência oportuna que 

impedisse a infração ao ordenamento urbano. 

Como é cediço, desde que o serviço público influi na gênese ou no 

agravamento do dano suportado por particulares, nasce para o ente estatal o dever de 

ressarcimento. E isto acontece porque não tomou as precauções necessárias para evitar ou 

diminuir o dano, ou porque não prestou o serviço em condição adequada para cumprir o seu 

destino. 

Realmente, no poder de polícia se compreende também o dever de 

eficiência e presteza, pois cabe à Administração vigiar para que as normas de ordem 

pública sejam cumpridas. 

Como explica Paul Duez, "o exercício da competência não é um 

privilégio, mas um dever para o agente, que tem a obrigação funcional de ser vigilante. E 

isto é verdadeiro não somente nos casos de competência vinculada, mas ainda nos casos de 

competência discricionária" ("La Responsabilité de la Puissance Publique", Dalloz, Paris, 

1927, p. 16, cit. por CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, "Responsabilidade 

Pública por Danos Causados por Instituições Financeiras", em RDP 91/247). 

Não se pode efetivamente esquecer que toda atividade humana supõe um 

dever geral, de diligência e prudência, a que ninguém está imune. Logo, se a Administração 

Pública descura do dever que lhe cabe, de fiscalizar o uso e a ocupação do solo, e em razão 

disso são feitos loteamentos irregulares, esta abstenção acarreta seu dever de compor os 

danos que poderia ter evitado ou diminuído. 

É conseqüência natural do princípio da legalidade que o Poder Público 

deva reparar os danos propiciados por seu comportamento, sempre que faz o que não 

deveria fazer ou deixa de fazer o que deveria. Pouco importa que sua conduta consista em 

uma ação ou em uma inação, pois, nessa matéria, tanto o fazer como o omitir-se podem ser 

ilícitos (Código Civil, arts. 15 e 159). 

Aliás, a doutrina há muito acentua que, em essência, "não atuar, não 

prevenir, não reprimir, quando a ordem jurídica impõe atuação, prevenção, repressão, é 
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decidir não atuar, não prevenir, não reprimir ou, quando menos, decidir assumir os riscos 

por isso. É, em suma, descumprir as determinações do Direito. Se, podendo cumpri-las e de 

modo suficiente para evitar o dano, o Estado se omite, evidentemente, assujeita-se à 

responsabilidade oriunda de sua injurídica inação" (CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE 

MELLO, "Responsabilidade Pública por Danos Causados por Instituições Financeiras", 

em RDP 91/246). 

Na espécie, é evidente que a situação atual também deve ser debitada aos 

comportamentos do Município e de seu agente, porque, infringindo deveres legais, 

abstiveram-se de adotar, a tempo e com eficiência, as medidas preventivas e corretivas, 

necessárias para impedir, atenuar e remover o dano. A autoridade competente, embora 

tivesse sido informada das irregularidades, deixou de realizar todas as medidas que lhe 

competia, para defesa dos padrões urbanísticos. De fato, adotou algumas poucas 

providências, mas tarde, e inaptas a impedir a "zorra urbana" ou a revertê-la, retirando-a 

desta lamentável condição.  

Deste modo, o serviço público exigível "não funcionou", "funcionou mal" 

ou "funcionou tarde", quando deveria legalmente funcionar, a tempo e de modo eficiente. A 

Municipalidade incorreu, pois, nas três modalidades de falta de serviço ou, em outros 

termos, com tais condutas, objetivamente, deu causa aos danos. 

É claro que a responsabilidade do Poder Público só se configura se, 

podendo atuar, ficou inerte, ou se, agindo, atuou insuficientemente, aquém dos padrões a 

que estava sujeito (Cf. CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, "Elementos de 

Direito Administrativo", ed. cit., p. 341).  

Entretanto, a Administração Pública nem pode alegar sua impossibilidade 

ou dificuldade prática de atuar apenas porque, eventualmente, não tenha reservado agentes 

e recursos materiais suficientes para o cumprimento de sua função. Do contrário, o preceito 

se tornaria inteiramente inútil, não consagrando, realmente, um dever, mas simples 

recomendação, cujo cumprimento estaria sujeito, apenas, à conveniência da própria 

autoridade administrativa, que dele poderia se liberar não dotando sua máquina de 

instrumentos eficientes para agir. Em exemplo pitoresco, seria o mesmo que dispensar um 
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pródigo de seus débitos apenas porque, não tendo conservado dinheiro consigo, esteja 

circunstancialmente sem meios para honrá-los. 

Não se concebe uma norma de ordem pública sem efetividade, impotente 

para compelir seu destinatário à satisfação de seu comando. Presume-se que o dever de 

agir, notadamente quando endereçado ao Poder Público, também traga para este, implícito, 

o encargo de se preparar adequadamente para cumpri-lo. 

A respeito, CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO esclarece: 

"Não há resposta a priori quanto ao que seria o padrão normal, tipificador 

da obrigação a que estaria legalmente adstrito. Cabe indicar, no entanto, 

que a normalidade da eficiência há de ser apurada em função do meio 

social, do estágio de desenvolvimento tecnológico, cultural, econômico e 

da conjuntura da época, isto é, das possibilidades reais médias dentro do 

ambiente em que se produziu o fato danoso. 

"Como indício dessas possibilidades há que levar em conta o 

procedimento do Estado em casos e situações análogas e o nível de 

expectativa comum da sociedade (não o nível de aspirações), bem como o 

nível de expectativa do próprio Estado em relação ao serviço increpado 

de omisso, insuficiente ou inadequado. Este último nível de expectativa é 

sugerido, entre outros fatos, pelos parâmetros da lei que o institui e 

regula, pelas normas internas que o disciplinam e até mesmo por outras 

normas das quais se possa deduzir que o Poder Público, por força delas, 

obrigou-se, indiretamente, a um padrão mínimo de aptidão. 

"Por exemplo: se o Poder Público licencia edificações de determinada 

altura, não poder  deixar de ter, no serviço de combate a incêndio e 

resgate de sinistrados, meios de acesso compatíveis para enfrentar 

eventual sinistro" (...) 

"Em síntese: se o Estado, devendo agir, por imposição legal, não agiu ou 

o fez deficientemente, comportando-se abaixo dos padrões legais que 
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normalmente deveriam caracterizá-lo, responde por esta incúria, 

negligência ou deficiência, que traduzem um ilícito causador do dano não 

evitado quando, de direito, devia sê-lo. Também não o socorre eventual 

incúria em ajustar-se aos padrões devidos" ("Elementos", pp. 339-340). 

Aliás, nesta matéria, sempre que pessoas ou recursos naturais sofram 

prejuízos, justifica-se a atribuição de responsabilidade aos entes políticos, de modo 

solidário com o particular, precisamente para compeli-los ao prudente cumprimento de seus 

deveres de vigilância e ordenação das atividades urbanas (Cf., em sentido semelhante, 

PAULO AFFONSO LEME MACHADO, "Direito Ambiental Brasileiro", 3a. ed., Ed. 

Revista dos Tribunais, São Paulo, 1991, p. 203). 

V. DOS PEDIDOS: 

Diante do exposto, REQUER:  

1) a citação dos réus, com a faculdade do art. 172, par. 2o., do Código de 

Processo Civil, para resposta no prazo legal, advertindo-se-os de que, não sendo contestada 

a ação, ficarão sujeitos aos efeitos da revelia; 

2) a publicação do edital de que trata o art. 94 do Código de Defesa do 

Consumidor, de modo a que os outros eventuais interessados na lide dela tomem ciência; 

3) ao final, a PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, com imposição dos ônus da 

sucumbência, quanto às custas e demais despesas processuais, condenando-se: 

3.a) o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e o réu S. S., solidariamente, a 

indenizarem, em sua plenitude e na forma da lei, os danos urbanísticos e ambientais, 

ocasionados pela degradação decorrente da falta de ordenação urbana, em montante a ser 

apurado em liqüidação; 

3.b) o réu S. S. às penas previstas no art. 12 da lei de Improbidade 

Administrativa (Lei no. 8.429/92). 

Requer, mais: 
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I) a produção de todas as provas admitidas em Direito, notadamente 

documentos, depoimento pessoal dos réus, sob pena de confissão, oitiva de testemunhas 

infra arroladas ou outras cujos nomes serão fornecidos oportunamente, realização de 

perícias e inspeções judiciais; 

II) a dispensa do pagamento de custas, emolumentos e outros encargos, 

desde logo, à vista do disposto no art. 18 da Lei 7.347/85 e no art. 87, do Código de Defesa 

do Consumidor; 

III) a realização de sua intimação pessoal dos atos e termos processuais, 

na forma do art. 236, par. 2o., do Código de Processo Civil(no endereço que figura no final 

desta peça), mediante entrega dos autos (art. 41, IV, da Lei 8.625, de 12/02/93 - Lei 

Orgânica Federal do Ministério Público), a se efetivar na r. Major Quedinho, no. 90, 3o. 

andar, Bela Vista, nesta Capital;  

IV) a requisição, junto à Municipalidade, das declarações de bens 

apresentadas por seus agentes S. S., relativamente aos bens e valores que compõem o seu 

patrimônio privado, de arquivamento obrigatório junto ao Setor de Recursos Humanos 

municipal (art. 13 da Lei no. 8.429/92).  

  

Valor da causa: R$ 1.000.000,00. 

São Paulo, 18 de novembro de 1997. 

Fulano de Tal 

Promotor de Justiça 

             2 – Caso concreto : Ação ordinária movida pelo Ministério Público Federal 

em decorrência da prática de atos de improbidade administrativa, no Estado do Espírito 

Santo. 

 

Exm.º Sr. Juiz Federal da Vara da Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo. 
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O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos Procuradores da República 

que esta subscrevem, vem, nos termos do art. 129, inciso III, da Constituição Federal c/c o 

art. 6º, inciso VII, letra "b" e inciso XIV, letra "f" da Lei Complementar n.º 75/93 c/c a Lei 

n.º 8.429/92, propor 

AÇÃO ORDINÁRIA EM DECORRÊNCIA DA PRÁTICA DE ATOS 

DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

em face de JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador 

da Carteira de Identidade n.º 200.616-SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o n.º 283.524.757-

20, superintendente estadual do IBAMA, que pode ser encontrado na sede deste, sito na 

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2.487 - Bento Ferreira - Vitória/ES, pelas seguintes 

razões de fato e de direito: 

I 

DOS FATOS 

O Ministério Público Federal instaurou o procedimento administrativo n.º 

08107.000263/99- em anexo, visando apurar a prática de atos de improbidade 

administrativa pelo Sr. José Carlos de Oliveira, na função de Superintendente do IBAMA 

neste Estado, especificamente no que tange à concessão indiscriminada de licenças 

ambientais. 

A referida investigação foi deflagrada em decorrência de representação 

formulada pelos Drs. Paulo César Marques de Oliveira e Silva e Jefferson Valente Muniz, 

Procuradores do próprio IBAMA, noticiando, dentre outros ilícitos, a existência de 

"autorização de funcionamento" em favor da empresa Tropical Mineração, localizada no 

município de Baixo Guandu/ES, sem nenhuma fundamentação técnica ou jurídica, 

expedida pelo réu José Carlos de Oliveira. 
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Com efeito, verificando a referida "autorização de funcionamento", 

expedida em favor da empresa Tropical Mineração Ltda-ME, acostada aos autos às fls. 15, 

vê-se que se trata de documento inegavemente irregular do ponto de vista jurídico. 

Tendo sido requisitada pelo MPF cópia do procedimento administrativo 

que ensejou a concessão da referida autorização, verificou-se que a mesma foi concedida 

em 27 de novembro de 1998, em desacordo com o parecer do órgão, além de ter sido 

expedida logo após o próprio IBAMA ter lavrado um auto de infração e embargo em face 

da empresa Tropical Mineração Ltda-ME, em 22 de setembro de 1998, em decorrência do 

"exercício de atividades potencialmente degradadoras, com extração de recursos minerais 

(granitos) sem autorização dos órgãos competentes". 

Para demonstrar o absurdo da licença concedida, vale transcrever trecho 

do Relatório da Divisão de Controle e Fiscalização – DICOF do IBAMA em diligência in 

loco a fim de verificar se a empresa Tropical estava cumprindo o auto de embargo que 

havia sido lavrado em 22/09/98, verbis:  

"Atendendo à esta solicitação, fomos até o local na propriedade de José 

Pinheiro Filho, Córrego Boa Esperança, Baixo Guandu e constatamos 

que a empresa estava trabalhando normalmente. Estranhamos o fato, 

porque a mesma havia sido autuada(AI 090922 D) e embargada 

(TAD/TEI 4435 C) em 22/09/98. Ao questionarmos o fato, o encarregado 

Sr. José Pinheiro Filho nos apresentou uma autorização emitida pelo Sr. 

Superintendente José Carlos de Oliveira, (Cópia em anexo), datada de 

27/11/98. Como não estávamos com o processo em mãos, nada pudemos 

fazer quanto verificar da validade da autorização ou não. Somente não 

entendemos o porquê de uma empresa de extração mineral que nem 

sequer tem o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 

Poluidoras até esta data e não dispõe de LI e LO, pode dispor de 

autorização do IBAMA para funcionar." 

                Para finalizar esclarece o seguinte: 
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"Solicitamos apurar os fatos e nos esclarecer, para que não haja dúvidas 

sobre a ação fiscalizatória. Outrossim informamos que quaisquer 

comentários ou notícias à respeito do caso, desairosos ou não à respeito 

do Sr. Superintendente, não são de nossa lavra e informamos que não nos 

cabe julgamentos à respeito do assunto. De acordo com a autorização, a 

empresa não foi embargada e continuou trabalhando, cabendo à vs. e 

instâncias superiores quanto à decisão à ser tomada ora por diante".  

(destaque do Parquet) 

Interessante observar, que o referido relatório não consta do procedimento 

administrativo instaurado pelo IBAMA em face da empresa Tropical Mineração, 

encaminhado a esta Procuradoria da República pelo réu (docs. em anexo), documento este 

que chegou ao nosso conhecimento juntamente com a representação formulada pelos 

Procuradores do próprio órgão.  

Em decorrência do espanto dos fiscais com relação a autorização 

concedida, vê-se que tal documento foi expedido em favor da empresa em total dissonância 

com as normas que regem à matéria. Além disso, o receio que a fiscalização demonstrou 

com a possibilidade do Relatório elaborado por eles dar margem a suspeitas relativas a 

pessoa do réu, demonstra que a iniciativa do Superintendente do IBAMA, no sentido de 

conceder a autorização, se mostrava medida totalmente desarrazoada e destituída de 

qualquer embasamento técnico e legal. 

Restou claro, através das expressões utilizadas pelos agentes de 

fiscalização, que a atitude do réu desencadearia um clima de desconfiança com relação a 

sua motivação, o que não é raro em se tratando da pessoa do atual Superintendente do 

IBAMA.  

Pelo que se verifica dos autos, a concessão de autorização, por parte do 

réu em face do empresa Tropical Mineração Ltda-ME, se deu simplesmente em decorrência 

de requerimento da parte interessada, pleiteando a suspensão do Auto de Infração n.º 

004435 e da multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), aplicados à lavra pelo próprio 

IBAMA, no dia 22/09/98. 
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Na Licença Ambiental concedida, travestida de autorização, o réu se 

limita a autorizar o funcionamento da empresa por um período de 180 (cento e oitenta) 

dias, sem sequer especificar de qual área se tratava. E mais, não faz referência aos dados 

técnicos e jurídicos que embasaram sua decisão de autorizar o funcionamento da 

mineradora, em desacordo com o parecer do órgão, uma vez que a empresa já havia sido 

autuada e embargada pelo IBAMA. 

Aprofundando as investigações, o MPF verificou que o ocorrido em face 

da empresa supramencionada, acontecera, da mesma forma, com a empresa San Marino 

Granitos Importação e Exportação Ltda. Conforme se verifica no documento de fls.18, o 

réu concedeu a referida empresa uma autorização de funcionamento pelo prazo de 180 

(cento e oitenta) dias, sob o fundamento de ter restado demonstrado que a empresa, no seu 

entendimento, "quer fazer a coisa certa". Tal conclusão, no entanto, contradiz com todos os 

documentos acostados aos autos. 

O IBAMA tomou conhecimento de que a empresa San Marino 

Importação e Exportação Ltda., localizada no município de Aracruz/ES, estava explorando 

e comercializando de forma predatória granito, em virtude de denúncia formalizada pela 

empresa Granitos Guaraná Importação e Exportação Ltda. em diversos órgãos, dentre eles, 

Polícia Civil e Ambiental, SEAMA e DNPM. 

A denúncia formulada pela empresa Granitos Guaraná foi protocolada no 

IBAMA no dia 28 de janeiro de 1999, sendo que no dia 10 de fevereiro do mesmo ano, o 

réu expediu uma "autorização de funcionamento" em favor da empresa San Marino por um 

período de até 180 (cento e oitenta) dias, determinando o cancelamento do Termo de 

Embargo e Interdição n.º 159102. 

Tal termo decorreu de uma fiscalização da Polícia Ambiental na área, em 

convênio com o IBAMA, constatando que aquela empresa estava provocando degradação 

ambiental, mediante exploração de granito, sem licença ambiental. 

Mais uma vez, o réu passou arbitrariamente por cima da fiscalização, 

determinando o cancelamento do Termo de Embargo e Interdição n.º 159102, sem qualquer 

embasamento técnico e legal que justificasse a referida medida. 
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Posteriormente, as atividades da empresa foram paralisadas por 

determinação do DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral), medida que, 

segundo nos chegou ao conhecimento, continua em vigor. 

Analisando as fotografias encaminhadas ao MPF e juntadas nos autos em 

anexo, percebe-se que, no período entre a autorização concedida pelo réu e a paralisação 

determinada pelo DNPM, a empresa San Marino extraiu enorme quantidade de granito 

existente na área, agravando a situação quanto ao impacto ambiental que já estava 

ocorrendo, além de enriquecer-se ilicitamente. 

II 

DO DIREITO 

(Da legalidade das "autorizações de funcionamento") 

  

As "autorizações de funcionamento", expedidas pelo réu, tratam-se de 

verdadeiras licenças ambientais, mais precisamente de licenças de funcionamento ou 

operação, uma vez que permitem o exercício da atividade. 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro conceitua autorização em seu Manual de 

Direito Administrativo nos seguintes termos: "ato administrativo unilateral, discricionário e 

precário pelo qual a Administração faculta ao particular o uso privativo de bem público, ou 

o desempenho de atividade material, ou a prática de ato que, sem esse consentimento, 

seriam legalmente proibidos". 

Por seu turno, ao definir licença estabelece: "Licença é o ato 

administrativo unilateral e vinculado pelo qual a Administração faculta àquele que 

preencha os requisitos legais o exercício de uma atividade" (grifo nosso). 

Muito embora não se possa utilizar o conceito puro de licença 

administrativa como forma de conceituar licença ambiental, é certo que tal ato depende de 

uma série de requisitos legais, o que não foi observado no caso em tela. 
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A Resolução CONAMA n.º 237 de 19 de dezembro de 1997 fixa em seu 

art. 1º ,I a definição de Licença Ambiental, in verbis: 

"Art. 1º - Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes 

definições: 

I – Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o 

órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, 

ampliação e operação de empreendimento e atividades utilizadoras de 

recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras 

ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação 

ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as 

normas técnicas aplicáveis ao caso". 

Dentre as atividades efetiva ou potencialmente poluidoras sujeitas ao 

licenciamento ambiental, estabelecidas no Anexo I da referida Resolução, encontram-se a 

extração e tratamento de minerais. 

Na verdade, o licenciamento ambiental trata-se de um procedimento 

administrativo escalonado dividido em três fases distintas: licença prévia (LP); licença de 

instalação (LI) e licença de funcionamento de funcionamento (LF), sendo que entre estas 

fases está prevista a necessidade de elaboração do EIA/RIMA (Estudo e Relatório de 

Impacto Ambiental). 

A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n.º 6.938/81) em seu 

art. 10 também estabelece: 

Art. 10 – "A construção, instalação ampliação e funcionamento de 

estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, 

considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, 

sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de 

prévio licenciamento do órgão estadual competente, integrante do 

Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, e do Instituto 
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Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, 

em caráter supletivo, sem prejuízo de outras licenças exigíveis". 

O Decreto n.º 97.507/89 prevê em seu art. 1º que: "As atividades, 

individual ou coletiva, que realizam extração mineral em depósitos de colúvio, elúvio ou 

aluvião, nos álveos (placeres) de cursos d’água ou nas margens reservadas, bem como nos 

depósitos secundários, chapadas, vertentes e alto dos morros utilizando equipamentos tipo 

dragas, moinhos, balsas, pares de bombas (chapadeiras), bicas ("cobras fumando") e 

quaisquer outros equipamentos que apresentem afinidades, deverão ser licenciados pelo 

órgão ambiental competente". 

Sem adentrar na questão referente a competência federal ou estadual para 

licenciar, vê-se que a lei exige para este tipo de atividade a existência de prévio 

licenciamento ambiental, que certamente não se trata de simples documento de autorização 

de funcionamento destituído de qualquer fundamento que justifique a medida, quer se 

analise sob o ângulo técnico quer sob o jurídico.  

Parece-nos que o réu, como representante do órgão ambiental, que 

deveria exercer o monitoramento da atividade de mineração, não se preocupou em exigir 

dos empreendedores o mínimo cumprimento das normas ambientais ao conceder a licença e 

das medida preventivas que estariam adotando como forma de mitigar os danos inerentes à 

atividade. 

Depreende-se, portanto, que as autorizações concedidas pelo réu em favor 

das empresas Tropical e San Marino são completamente nulas do ponto de vista jurídico, 

visando como única finalidade dar uma aspecto de legalidade as atividade ilícitas 

desenvolvidas pelas empresas mineradoras em questão. 

Tratando-se de ato administrativo, o réu deveria se pautar pelos princípios 

que norteiam o licenciamento ambiental, que neste aspecto se confundem em diversos 

pontos com os próprios princípios do Direito Administrativo. 

Analisando o tema em questão, Celso Fiorillo e Marcelo Rodrigues, no 

livro Manual de Direito Ambiental e legislação aplicável, consignam: "Assim, além dos 
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princípios normais que influenciam a formação do direito ambiental, temos que diante do 

licenciamento ambiental deverá haver uma imperativa incidência dos princípios de direito 

administrativo, porque tal ato, ainda que com um formato revisitado , possui um 

enraizamento atávico que o liga ao Direito Administrativo e seus princípios. Diante do 

licenciamento ambiental, devemos aplicar o princípio da moralidade ambiental, legalidade 

ambiental, publicidade, finalidade ambiental, princípio da supremacia do difuso sobre o 

privado, princípio da indisponibilidade do interesse público etc". 

Não resta dúvida, analisando o que foi apurado, que nenhum dos 

princípios foi observado quando da concessão das "autorizações de funcionamento" por 

parte do réu. 

III 

Dos atos de improbidade 

A Carta Constitucional de 1988, em seu artigo 37, estabelece os 

princípios que devem nortear as ações da Administração Pública: legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, prevendo em seu parágrafo 4º que "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, (...)". 

Com a edição da Lei n.º 8.429/92, foram regulamentados dispositivos 

constitucionais, mormente quanto ao disposto no citado parágrafo 4º, do art. 37, criando-se 

mecanismos extremamente importantes para a preservação e a eficácia dos referidos 

postulados constitucionais. Visou-se, sobretudo, coibir a prática de atos de improbidade, 

com mecanismos eficazes, tais como seqüestro de bens, afastamento do agente político, 

ação para o devido ressarcimento ao erário e aplicação de sanções estabelecidas em linhas 

gerais na Carta Magna. 

No caso em questão, restou comprovada a infringência, por parte do réu 

José Carlos de Oliveira, aos arts. 10, XII e 11, I, ambos da Lei n.º 8.429/92, uma vez que 

com a sua conduta facilitou aos particulares que exploram as mineradoras o enriquecimento 

ilícito, além de visar fim proibido em lei, visto que ao conceder licença em desacordo com 
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as normas ambientais praticou crime previsto no art. 67 da Lei n.º 9.605/98 ( Lei de Crimes 

Ambientais). 

Por outro lado, cumpre ressaltar que o MPF ingressou com ação n.º 

99.0002512-1, em curso na 7ª Vara Federal dessa Seção Judiciária, em virtude de outros 

atos de improbidades praticados pelo réu, onde demonstra não só a gravidade dos mesmos, 

como também a existência de antecedentes gravemente desabonadores de sua conduta 

enquanto administrador público. 

Justifica-se, desta forma, o afastamento imediato do réu José Carlos de 

Oliveira do cargo de superintendente do IBAMA, não só pelas graves irregularidades em 

questão, mas também pelo fato de que o mesmo além de ter ser mostrado incompetente 

para gerir órgão da administração pública, trata-se de pessoa de idoneidade duvidosa, o que 

tem acarretado sérios prejuízos à imagem da Administração Pública Federal. 

Ademais, impende esclarecer que o afastamento liminar do réu José 

Carlos justifica-se, ainda como forma de garantir uma instrução processual isenta e 

transparente (Lei n.º 8.429/92, art. 20, § único), além de se evitar que se perpetuem os 

desvios aos princípios constitucionais da Administração Pública que têm ocorrido de forma 

sistemática naquele órgão. 

  

IV 

Dos requerimentos 

Ante o exposto, requer seja: 

a) determinado, em sede liminar, o afastamento imediato do Réu José 

Carlos de Oliveira, a fim de garantir uma instrução processual isenta e transparente, com 

fulcro no parágrafo único, do artigo 20, da lei n.º 8.429/92; 

b) a intimação da União para dizer do seu interesse na lide e, se for o 

caso, aditar a inicial, nos termos do artigo 17, § 3º, da Lei n.º 8.429/92; 
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c) citado o réu, para, querendo, contestar o pedido; 

d) aplicada ao réu as sanções previstas pela Lei n.º 8.429/92, em seu 

artigo 12, inciso II, que são: perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por 

08 (oito) anos, pagamento de multa civil de 2 vezes o valor do dano, proibição de 

contratarem 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, pelo 

prazo de cinco anos; 

e) condenado o réu nos ônus da sucumbência. 

Protesta pela produção de provas documentais, periciais, testemunhais, 

bem como por todos os meios de prova admitidos em direito. 

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 

Vitória/ES, 07 de maio de 1999. 

Fulano de tal 

Procurador da República 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS : 

 

      O meio ambiente necessita de proteção especial, de modo a conciliar as 

necessidades de desenvolvimento da humanidade,  com a preservação do ambiente para as 

gerações presentes e futuras, assumindo o Direito uma importante função neste sentido, na 

medida em que as suas normas podem impor condutas e procedimentos capazes de atenuar 

as agressões perpetradas pelo homem, propiciando uma almejada conciliação. 

      A nossa história legislativa tem mostrado a existência de diversa normas 

com o objetivo de combater a improbidade administrativa, sendo que mais recentemente 

isto veio a ser objeto de dispositivo constitucional, ex vi do art. 37, § 4º , da Constituição 

Federal de 1988, regulamentado pela Lei n. 8.429/92 a Lei da Improbidade Administrativa, 

sendo mister se esmiúça-la para que a sua efetividade seja plena, inclusive no tocante à 

proteção ambiental, pois que as sanções civis, políticas e administrativas previstas nesta 



 195 

norma, são dotadas de coercitividade capaz de evitar ou corrigir desvios de condutas dos 

agentes públicos que lidam com a questão ambiental.  

                           Em se considerando a aplicação desta norma para a defesa do meio 

ambiente, é fácil se constatar que embora seja amplo o espectro de possibilidades de uso, 

tem sido pouca ou quase nenhuma a utilização da Lei; apesar desta constatação, é  

inconteste a adequação e utilidade da referida norma para o combate a improbidade 

administrativa em matéria ambiental.  

                           As limitações de eficácia e alcance da legislação brasileira de combate aos 

atos de improbidade administrativa, especialmente na área ambiental, são agravadas pela 

falta de vontade política da Administração pública em apurar as irregularidades; isto,  

partindo do pressuposto de que os inquéritos administrativos que vão apurar estas condutas 

depende de iniciativa da própria administração, o mesmo acontecendo com os inquéritos 

policias que encontram entraves em razão de sua vinculação ao Poder Executivo, razão 

porque a via da utilização do inquérito civil publico, presidido por membro do Ministério 

Publico se mostra alvissareira, podendo ainda ser utilizada a ação judicial, em especial a 

ação civil publica por ato de improbidade administrativa ambiental. 

     Outro agravante, capaz de inibir o combate aos atos de improbidade 

ambiental, surge da ausência do efetivo controle das atividades administrativas e policiais 

pelo Ministério Público, que embora esteja prevista no art. 129, VII, da Lei Fundamental,  

jamais foi implementada, seja pela inexistência de preceito infraconstitucional que 

regulamente a matéria, seja pela falta de vontade política de efetivação deste tipo de 

controle.  

    As diversas teses capazes de ilidir uma acusação formal de prática de ato de 

improbidade administrativa, tem contribuído seriamente para que a multicitada Lei venha 

se tornando incapaz de combater satisfatoriamente a prática constante de atos de 

improbidade, em especial na área ambiental, em que pese a fragilidade dos argumentos 

apresentados pelos causídicos, denotando um certo desconhecimento da legislação 

ambiental pelos seus aplicadores, ou quando menos a falta de vontade política de efetivar a 

Lei. 

                          Na realidade, praticamente não se verifica o controle externo da atividade 

policial (mesmo ambiental) pelo Parquet, e sendo a proteção do meio ambiente  dependente 
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de intensa atividade de exercício de poder de polícia (fiscalizando, embargando, proibindo, 

interditando, suspendendo atividades nocivas ao meio ambiente), a iniqüidade deste 

acarreta falhas na proteção do meio ambiente, capazes de comprometer muito seriamente a 

qualidade de vida da sociedade contemporânea e das gerações futuras. 

                           Por tais problemas, uma das instâncias mais utilizadas para a investigação 

de atos de improbidade, vem a ser o Inquérito Civil presidido pelo Ministério Público, que 

embora tenha limitações legais, ainda vem a se constituir em procedimento relativamente 

puro, sem interferências políticas ou controle externo que seja capaz de inibir a 

investigação. 

                            Hoje, vários projetos de lei tramitam no Congresso Nacional visando a 

diminuição das hipóteses de utilização deste valioso instrumento, o seu maior controle, ou 

mesmo a sua extinção, o que representaria uma imensa perda para a sociedade, e um 

retrocesso para o Ministério Público.                       

      As possibilidades efetivas de utilização da Lei de Improbidade 

Administrativa na área ambiental nos remetem ao problema do exercício do poder de 

polícia pelos órgãos componentes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA 

que o detêm, em especial pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente - IBAMA e pelos 

órgãos ambientais estaduais e municipais. As limitações ao pleno exercício deste poder de 

policia se iniciam na própria legislação que o regulamenta e restringe, mas, estas 

dificuldades de multiplicam em face da grande quantidade de atos de improbidade 

administrativa ambiental.   

                            É certo que estes órgãos ambientais detém uma grande parcela de poder, 

principalmente na área de licenciamento e de repressão aos ilícitos ambientais, isto em face 

dos valores ambientais em questão e das excepcionais possibilidades de imposição de 

sanções contra eventuais infratores, razão porque os mecanismos internos de controle de 

improbidade devem atuar eficazmente, sem olvidar do uso do controle externo, de modo a 

evitar que atos de improbidade possam ser acobertados, ou mesmo ter a sua apuração 

inibida. 

      Mister se faz, destacar que o Ministério Publico tem a responsabilidade 

constitucional de promover na esfera criminal a ação penal publica, e, na esfera civil a 

defesa dos interesses difusos e coletivos da sociedade e a proteção do patrimônio publico, 
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tornando-se legitimado para investigar e processar os que praticarem atos de improbidade 

administrativa ambiental.      

                          Ao tratar da organização do Ministério Público, em seu artigo 129, VII 

(ainda não regulamentado), o legislador constitucional cuidou de estabelecer que caberia ao 

Órgão a realização do controle externo da atividade policial (compreendida da forma mais 

ampla, inclusive ambiental), fazendo-o com muito acerto, pois  ninguém mais que o próprio 

destinatário das investigações policiais, estaria em condições de saber as faltas e 

necessidades dos órgãos encarregados do exercício do poder de polícia, nas suas mais 

diversas variantes.  

      Entendemos que o conceito de poder de polícia, abrange o exercício de 

atividades desenvolvidas pelos órgãos componentes do SISNAMA, podendo assim ocorrer 

o controle pelo Ministério Público, não apenas pelo necessário e legítimo controle externo 

da atividade policial (aqui compreendida de forma ampla), mais também pela missão 

institucional deste órgão de defesa dos interesses difusos e coletivos da sociedade, e de 

exercício privativo da ação penal pública, sem olvidar da defesa dos interesses difusos, 

como o meio ambiente. 

                A Lei de Improbidade Administrativa pode e deve ser utilizada sem 

parcimônia com a finalidade de obstar a consagração de práticas lesivas ao meio ambiente, 

vinculadas a atuação de órgãos e de agentes públicos vinculados ao Sistema Nacional de 

Meio Ambiente – SISNAMA, mas, a parca jurisprudência existente sobre o tema vem a 

confirmar a sua pouca utilização nesta área específica, apesar do seu imenso e efetivo 

potencial de aplicação.    

                         A Lei da Improbidade Administrativa (nº8.429/92)  impõe sanções de 

ordem político-administrativas, que aliadas as penas previstas na Lei dos Crimes 

Ambientais (Lei nº 9.605/98), e as possibilidades de uso da Lei da Ação Civil Pública (n. 

7.345/85), além de outras legislações correlatas, formam um excepcional espectro 

normativo, abrangendo as áreas civil e administrativa, capaz de fornecer elementos de força 

necessários à proteção do meio ambiente e contenção dos atos de  improbidade 

administrativa,  restando se proceder a efetivação destas normas e ao seu direcionamento 

especifico para a proteção ambiental. 
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LEGISLAÇÃO BÁSICA : 

 

• Lei nº 3.502/58 (Improbidade) 

• Lei nº 8.026/90 (Improbidade) 

• Lei nº 8.027/90 (Improbidade) 

• Lei nº 8.112/90 (Improbidade) 

• Lei Federal nº 8.429/92 (Improbidade) 

 

Texto completo:  Lei do Colarinho Branco  ou Lei da Improbidade Administrativa – Lei nº 

8.429/92 : 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte lei: 

CAPÍTULO I 

Das Disposições Gerais 

        Art. 1° 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. 2° 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. 
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        Art. 3° 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. 

        Art. 4° Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela 

estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade 

no trato dos assuntos que lhe são afetos. 

        Art. 5° Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou 

culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. 

        Art. 6° No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro 

beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. 

        Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar 

enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito 

representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado. 

        Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre 

bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial 

resultante do enriquecimento ilícito. 

        Art. 8° O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer 

ilicitamente está sujeito às cominações desta lei até o limite do valor da herança. 

CAPÍTULO II 

Dos Atos de Improbidade Administrativa 

Seção I 

Dos Atos de Improbidade Administrativa que Importam Enriquecimento Ilícito 

        Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito 

auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, 

mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e 

notadamente: 

        I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra 

vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou 

presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado 

por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público; 
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        II - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, 

permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades 

referidas no art. 1° por preço superior ao valor de mercado; 

        III - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, 

permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço 

inferior ao valor de mercado; 

        IV - utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou 

material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades 

mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados 

ou terceiros contratados por essas entidades; 

        V - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar 

a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de 

usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem; 

        VI - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer 

declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro serviço, 

ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens 

fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei; 

        VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou 

função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do 

patrimônio ou à renda do agente público; 

        VIII - aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou 

assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido 

ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a 

atividade; 

        IX - perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba 

pública de qualquer natureza; 

        X - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para 

omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado; 

        XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores 

integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei; 
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        XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo 

patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei. 

Seção II 

Dos Atos de Improbidade Administrativa que Causam Prejuízo ao Erário 

        Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário 

qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, 

apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no 

art. 1º desta lei, e notadamente: 

        I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio 

particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do 

acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei; 

        II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, 

rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no 

art. 1º desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à 

espécie; 

        III - doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda que de 

fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer 

das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem observância das formalidades legais e 

regulamentares aplicáveis à espécie; 

        IV - permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do 

patrimônio de qualquer das entidades referidas no art. 1º desta lei, ou ainda a prestação de 

serviço por parte delas, por preço inferior ao de mercado; 

        V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço 

superior ao de mercado; 

        VI - realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares 

ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea; 

        VII - conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades 

legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; 

        VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente; 

        IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou 

regulamento; 
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        X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz 

respeito à conservação do patrimônio público; 

        XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir 

de qualquer forma para a sua aplicação irregular; 

        XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente; 

        XIII - permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, 

equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer 

das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidor público, 

empregados ou terceiros contratados por essas entidades. 

Seção III 

Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os Princípios da 

Administração Pública 

        Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da 

administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 

imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: 

        I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele 

previsto, na regra de competência; 

        II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; 

        III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que 

deva permanecer em segredo; 

        IV - negar publicidade aos atos oficiais; 

        V - frustrar a licitude de concurso público; 

        VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo; 

        VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva 

divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de 

mercadoria, bem ou serviço. 

CAPÍTULO III 

Das Penas 

        Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas, previstas na 

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

cominações: 
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        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 - 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. 

CAPÍTULO IV 

Da Declaração de Bens 

        Art. 13. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação 

de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser 

arquivada no serviço de pessoal competente. 

        § 1° A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, 

ações, e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizado no País ou no 

exterior, e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou 

companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do 

declarante, excluídos apenas os objetos e utensílios de uso doméstico. 
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        § 2º A declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que o agente 

público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função. 

        § 3º Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo de 

outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens, 

dentro do prazo determinado, ou que a prestar falsa. 

        § 4º O declarante, a seu critério, poderá entregar cópia da declaração anual de bens 

apresentada à Delegacia da Receita Federal na conformidade da legislação do Imposto 

sobre a Renda e proventos de qualquer natureza, com as necessárias atualizações, para 

suprir a exigência contida no caput e no § 2° deste artigo . 

CAPÍTULO V 

Do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial 

        Art. 14. Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente 

para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. 

        § 1º A representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá a 

qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das 

provas de que tenha conhecimento. 

        § 2º A autoridade administrativa rejeitará a representação, em despacho 

fundamentado, se esta não contiver as formalidades estabelecidas no § 1º deste artigo. A 

rejeição não impede a representação ao Ministério Público, nos termos do art. 22 desta lei. 

        § 3º Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata 

apuração dos fatos que, em se tratando de servidores federais, será processada na forma 

prevista nos arts. 148 a 182 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e, em se tratando 

de servidor militar, de acordo com os respectivos regulamentos disciplinares. 

        Art. 15. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao 

Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a 

prática de ato de improbidade. 

        Parágrafo único. O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a 

requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo. 

        Art. 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao 

Ministério Público ou à procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a 
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decretação do seqüestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente 

ou causado dano ao patrimônio público. 

        § 1º O pedido de seqüestro será processado de acordo com o disposto nos arts. 822 e 

825 do Código de Processo Civil. 

        § 2° Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de 

bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos 

termos da lei e dos tratados internacionais. 

        Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério 

Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida 

cautelar. 

        § 1º É vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações de que trata o caput. 

        § 2º A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessárias à 

complementação do ressarcimento do patrimônio público. 

        § 3º No caso da ação principal ter sido proposta pelo Ministério Público, a pessoa 

jurídica interessada integrará a lide na qualidade de litisconsorte, devendo suprir as 

omissões e falhas da inicial e apresentar ou indicar os meios de prova de que disponha. 

        § 4º O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará 

obrigatoriamente, como fiscal da lei, sob pena de nulidade. 

        § 5o  A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações 

posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo 

objeto.(Parágrafo incluído pela Medida Provisória nº 2.180-34, de 24.8.2001) 

        § 6o  A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios 

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

impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, 

inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil. (Redação 

da pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001) 

        § 7o  Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a 

notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída 

com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias.(Redação da pela Medida 

Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001) 
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        § 8o  Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão 

fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da 

improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.(Redação da pela Medida 

Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001) 

        § 9o  Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar 

contestação.(Redação da pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001) 

        § 10.  Da decisão que receber a petição inicial, caberá agravo de instrumento.(Redação 

da pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001) 

        § 11.  Em qualquer fase do processo, reconhecida a inadequação da ação de 

improbidade, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito.(Redação da pela 

Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001) 

        § 12.  Aplica-se aos depoimentos ou inquirições realizadas nos processos regidos por 

esta Lei o disposto no art. 221, caput e § 1o, do Código de Processo Penal.(Redação da 

pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001) 

        Art. 18. A sentença que julgar procedente ação civil de reparação de dano ou decretar 

a perda dos bens havidos ilicitamente determinará o pagamento ou a reversão dos bens, 

conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. 

CAPÍTULO VI 

Das Disposições Penais 

        Art. 19. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público 

ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. 

        Pena: detenção de seis a dez meses e multa. 

        Parágrafo único. Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o 

denunciado pelos danos materiais, morais ou à imagem que houver provocado. 

        Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam 

com o trânsito em julgado da sentença condenatória. 

        Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá 

determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem 

prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual. 

        Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe: 

        I - da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público; 
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        II - da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo 

Tribunal ou Conselho de Contas. 

        Art. 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei, o Ministério Público, de ofício, 

a requerimento de autoridade administrativa ou mediante representação formulada de 

acordo com o disposto no art. 14, poderá requisitar a instauração de inquérito policial ou 

procedimento administrativo. 

CAPÍTULO VII 

Da Prescrição 

        Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos 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; 

        II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares 

puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo 

ou emprego. 

CAPÍTULO VIII 

Das Disposições Finais 

        Art. 24. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

        Art. 25. Ficam revogadas as Leis n°s 3.164, de 1° de junho de 1957, e 3.502, de 21 de 

dezembro de 1958 e demais disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 2 de junho de 1992; 171° da Independência e 104° da República. 
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