
OUSE
PRA

GERAL
RESUMOS DE DIREITOS
DIFUSOS, COLETIVOS 

E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS

Material  disponibil izado no curso:

MP-PB SUBJETIVA



2

EMERSON GARCIA E ROGÉRIO PACHECO ALVES

1.1. Dos Atos de Improbidade.

1.1.1. Individualização dos atos de improbidade.

A Lei n. 8.429/1992 instituiu uma tipologia legal dos atos de improbidade que se de-
senvolve sob a ótica de três conjuntos de ilícitos, os quais possuem uma origem comum: a vio-
lação aos princípios regentes da atividade estatal. 

Para a subsunção de determinada conduta à tipologia do art. 9º da Lei de Improbi-
dade, é necessário que tenha ocorrido o enriquecimento ilícito do agente ou, em alguns casos, 
que este tenha agido visando ao enriquecimento de terceiros. 

O enriquecimento ilícito, por sua vez, será necessariamente precedido de violação 
aos referidos princípios, já que a conduta do agente certamente estará eivada de forte carga de 
ilegalidade e imoralidade. 

Tratando-se de ato que cause lesão ao patrimônio público, consoante a tipologia do 
art. 10 da Lei n. 8.429/1992, ter-se-á sempre a prévia violação aos princípios regentes da ativi-
dade estatal, pois, como visto, a lesão haverá de ser causada por um ato ilícito, e este sempre 
redundará em inobservância dos princípios. 

Por derradeiro, o art. 11 da Lei n. 8.429/1992, considerado pela doutrina como norma 
de reserva, tipificou como ato de improbidade a mera inobservância dos princípios. 

Veremos, em seguida, as sucessivas operações a serem realizadas pelo operador do 
direito para identificar se determinada conduta se subsume à tipologia dos atos de improbida-
de prevista na Lei n. 8.429/1992.

Primeiro Momento:

De acordo com a técnica legislativa adotada na regulamentação do art. 37, § 4º, da 
Constituição, não podem ser encampados antigos entendimentos que associavam a improbi-
dade ao enriquecimento ilícito ou à ocorrência de dano ao erário. 

Hodiernamente, o iter a ser percorrido para a identificação do ato de improbidade 
haverá de ser iniciado com a comprovação da incompatibilidade da conduta com os princípios 
regentes da atividade estatal, vale dizer, com a inobservância do princípio da juridicidade, no 
qual avultam em importância os princípios da legalidade e da moralidade. 
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A norma, consubstanciada em regras ou princípios, haverá de ser observada, sendo 
a sua violação o principal prisma de identificação dos atos de improbidade. Tal interpretação 
apresenta-se em perfeita harmonia com a teleologia da norma e a sistemática legal, isto porque 
os atos de improbidade devem ser punidos independentemente da efetiva ocorrência de dano 
ao erário (art. 21, I, da Lei n. 8.429/ 1992); a violação aos princípios constitui hipótese autônoma 
de improbidade (art. 11); o dano ao erário (art. 10) só configura a improbidade quando o agente 
viole os princípios norteadores de sua atividade, já que o prejuízo financeiro encontra-se ínsito 
em muitas atividades estatais, em especial as de cunho econômico (v.g.: intervenções do Banco 
Central no mercado financeiro); e o enriquecimento ilícito, por sua vez, é a mais vil das formas 
de improbidade, sendo nítida a violação ao princípio da moralidade. 

Nessa linha, será de bom alvitre que a inicial de qualquer ação civil ajuizada em face 
do ímprobo descreva, de forma clara e objetiva, os princípios que foram infringidos, ainda que, 
ao final, se proceda ao enquadramento do ato na tipologia dos arts. 9º e 10 da Lei de Improbi-
dade. Assim, ainda que não seja demonstrado o enriquecimento ilícito ou o dano ao patrimô-
nio público, estará o agente sujeito às sanções concernentes à infração do art. 11. A nosso ver, 
bastará que a violação aos princípios esteja claramente descrita na causa de pedir, sendo des-
necessária a correlata menção ao art. 11, o qual é antecedente necessário à configuração das 
infrações mais graves, previstas nos arts. 9º e 10, sendo por elas absorvido. No entanto, àqueles 
que prezam a clareza, inexistirá óbice ao simultâneo enquadramento do ato no art. 11 e nos arts. 
9º e 10 da Lei de Improbidade (a denominada subsunção plúrima), do que poderá igualmente 
resultar a formulação de um pedido subsidiário: em não sendo reconhecido o enriquecimento 
ilícito ou o dano ao patrimônio público, que ao ímprobo, ao menos, sejam aplicadas as sanções 
do art. 12, III, da Lei n. 8.429/1992 por infração aos princípios regentes da atividade estatal. 

Por óbvias razões, tratando-se de violação autônoma aos princípios, não assumindo 
eles o papel de meros integrantes do iter de individualização do ato de improbidade, ainda que 
a inicial também impute o enriquecimento ilícito ou o dano ao patrimônio público, todas as 
condutas haverão de ser descritas.

Segundo Momento:

Ainda sob a ótica da tipificação dos atos de improbidade, deve ser analisado, em um 
segundo momento, o elemento volitivo do agente. Todos os atos emanados dos agentes públi-
cos e que estejam em dissonância dos princípios norteadores da atividade estatal serão infor-
mados por um elemento subjetivo, o qual veiculará a vontade do agente com a prática do ato. 

Havendo vontade livre e consciente de praticar o ato que viole os princípios regentes 
da atividade estatal, dir-se-á que o ato é doloso; o mesmo ocorrendo quando o agente, preven-
do a possibilidade de violá-los, assuma tal risco com a prática do ato. 
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O ato será culposo quando o agente não empregar a atenção ou a diligência exigida, 
deixando de prever os resultados que adviriam de sua conduta por atuar com negligência, im-
prudência ou imperícia. 

Ante o teor da Lei n. 8.429/1992, constata-se que apenas os atos que acarretem lesão 
ao erário (art.10) admitem a forma culposa, pois somente aqui tem-se a previsão de sanciona-
mento para tal elemento volitivo. Nas hipóteses de enriquecimento ilícito (art. 9º) e violação 
aos princípios administrativos (art. 11), o ato deve ser doloso. 

Terceiro Momento:

Constatada a violação aos princípios que legitimam a atividade estatal e identificado 
o elemento volitivo do agente, deve ser aferido se a sua conduta gerou efeitos outros, o que 
importará em modificação da tipologia legal que alcançará o ato. 

Assim, havendo unicamente violação aos princípios, ter-se-á a subsunção da condu-
ta ao tipo do art. 11 da Lei n. 8.429/1992; tratando-se de ato que tenha igualmente acarretado 
dano ao patrimônio público, as atenções se voltarão para o art. 10; e, em sendo divisado o enri-
quecimento ilícito, a matéria será regida pelas figuras do art. 9º. 

Verificando-se que o ato, além de violar os princípios, a um só tempo, importou em 
enriquecimento ilícito do agente e causou dano ao erário, a operação de subsunção haverá de 
ser complementada com o fim buscado pelo agente. Aqui, será normalmente constatado que o 
agente pretendia se enriquecer de forma ilícita, tendo, por via reflexa, causado danos ao patri-
mônio público. Neste caso, o tipo do art. 9º da Lei n. 8.429/1992 deverá prevalecer, sendo esta 
conclusão robustecida pela natureza das sanções cominadas nos incisos I e II do art. 12 desta 
Lei, em que, no caso de enriquecimento ilícito, são cominadas as sanções de “perda dos bens 
ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio” e “ressarcimento integral do dano, quando 
houver”; e, nas situações de dano ao erário, são previstas as sanções de “ressarcimento integral 
do dano” e “perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se ocorrer esta 
circunstância”. 

Acresça-se, ainda, que, em regra, as figuras do art. 9º preveem o enriquecimento ilí-
cito do próprio agente público, enquanto que no art. 10 quem se enriquece ilicitamente é o 
terceiro, sendo esta a consequência advinda do dano causado ao patrimônio público. 

Como se vê, não passou despercebida ao legislador a circunstância de um mesmo 
ato poder se subsumir a mais de um tipo, o que é constatado pela referência ao ressarcimento 
integral do dano (quando houver) dentre as sanções cominadas aos atos que importem em 
enriquecimento ilícito e na previsão da sanção de perda de bens (se ocorrer esta circunstância) 
dentre aquelas cominadas às condutas que causem dano ao patrimônio público. 
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Quarto Momento:

Dispõe o art. 1º da Lei n. 8.429/1992 que somente estarão sujeitos às sanções pre-
vistas nesta lei aqueles atos praticados por agentes públicos em detrimento das entidades ali 
enumeradas. 

Neste passo, devem ser analisadas as características dos sujeitos passivo e ativo do 
ato, os quais devem encontrar plena adequação ao disposto nos arts. 1º e 2º da Lei de Improbi-
dade, conforme abordagem realizada nos tópicos anteriores, para os quais remetemos o leitor. 

Constatada a inexistência de vínculo entre o responsável pelo ato e qualquer dos 
entes elencados no art. 1º, não haverá que se falar em aplicação da Lei n. 8.429/1992, o mesmo 
ocorrendo quando inexistir correspondência entre as qualidades dos sujeitos ativo e passivo e 
aquelas previstas em lei. 

A condição de agente público, como se disse, mostra-se imprescindível à incidência 
do microssistema sancionador instituído pela Lei n. 8.429/1992. Além disso, é imprescindível 
que ela seja relevante à prática do ato, conferindo ao indivíduo uma posição favorável à re-
alização do resultado almejado. A situação torna-se mais complexa quando o indivíduo, por 
exemplo, recebe certa vantagem antes mesmo de estabelecer algum tipo de vínculo com o su-
jeito passivo em potencial, mas com o objetivo de influenciar a sua futura atuação funcional. 
Ou, mesmo, quando a vantagem é recebida posteriormente à dissolução do vínculo, isso em 
razão da prática de ato associado à função desempenhada pelo agente. Em ambos os casos, so-
mente será possível atrair a incidência da Lei n. 8.429/1992 e considerar a vantagem “indevida” 
caso seja possível associá-la a alguma ação ou omissão inerente ao exercício funcional. Nesse 
caso, o ato de improbidade, normalmente associados ao desvio de poder em sua acepção mais 
ampla, será contemporâneo ao vínculo com o sujeito passivo, ainda que atos antecedentes ou 
consequentes possam ter influenciado no seu surgimento. 

Quinto Momento:

Ultrapassados os quatro momentos anteriormente referidos, ter-se-á o que se pode 
denominar de “improbidade formal”. Até aqui, a atividade valorativa do operador do direito 
limitou-se à construção de um elo comparativo entre a conduta e os princípios regentes da ati-
vidade estatal. 

Constatada a dissonância, passou-se a uma operação mecânica de subsunção da 
conduta à tipologia legal, sendo que esta etapa deve ser complementada com a utilização do 
critério da proporcionalidade, o que permitirá que coexistam, lado a lado, a “improbidade for-
mal” e a “improbidade material”. 
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Como foi visto no capítulo próprio, este quinto momento do iter de identificação da 
improbidade afastará a aplicação desarrazoada da Lei n. 8.429/1992, não permitindo o enfra-
quecimento de sua credibilidade. Evitar-se-á, assim, que agentes que utilizem uma folha de pa-
pel da repartição em seu próprio benefício; que, inadvertidamente, joguem ao lixo uma caneta 
ainda em uso; ou, tão somente por figurarem como autoridades coatoras num mandado de 
segurança cuja ordem venha a ser deferida, sejam intitulados de ímprobos. 

Apesar disso, devem ser igualmente utilizados parâmetros para se conferir maior ob-
jetividade ao princípio da proporcionalidade, o que evitará que esse instrumento inibidor de 
injustiças termine por ser utilizado por juízes despreparados como elemento estimulador da 
impunidade. 

Em um primeiro plano, a sua utilização haverá de assumir ares de excepcionalida-
de, evitando-se que seu emprego seja vulgarizado, terminando por legitimar uma “atipicidade 
generalizada”. Como parâmetros a serem seguidos, deve-se observar se é insignificante a lesão 
aos deveres do cargo ou à consecução dos fins visados e se a conduta apresentava compatibili-
dade com a realidade social do local em que foi praticada. 

Tratando-se de dano ou de enriquecimento de ínfimo ou de nenhum valor monetá-
rio, ou mesmo de ato que, apesar de violador dos princípios regentes da atividade estatal, tenha 
atingido o interesse público em sua plenitude, sem qualquer lesão a direitos individuais, não 
se terá uma relação de proporcionalidade entre a conduta do agente e as consequências que 
advirão da aplicação da Lei n. 8.429/1992, o que deve importar no seu afastamento. 

À configuração da improbidade material, no entanto, é desinfluente a existência de 
efetivo dano ao patrimônio público ou a rejeição das contas apresentadas pelo agente públi-
co ao Tribunal de Contas. Em que pese ser derivação lógica da sistemática legal, preocupou-
-se o legislador em instituir regra específica a esse respeito, o que resultou no art. 21 da Lei n. 
8.429/1992. 

É importante frisar, uma vez mais, que a “atipicidade” aqui sustentada deve manter- 
se adstrita às situações em que a incidência da Lei de Improbidade venha a ferir o senso co-
mum, importando em total incompatibilidade com os fins da norma e as exigências do harmô-
nico convívio social.

Tentativa:

A identificação e a coibição da improbidade devem ser realizadas sob uma ótica prin-
cipiológica, o que garantirá a primazia dos vetores básicos da atividade estatal, resguardando a 
pureza de seus fins. Diferentemente da esfera penal, a Lei n. 8.429/1992 não possui uma norma 
de adequação típica semelhante ao art. 14 do Código Penal, o que inviabiliza a ampliação da 
tipologia prevista nos arts. 9º, 10 e 11 daquele diploma legal às hipóteses em que seja identi-
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ficada a incompleta concreção do tipo objetivo, vale dizer, às situações em que resulte clara a 
vontade do agente mas não seja constatada a efetiva violação do bem jurídico tutelado.

Apesar disso, ainda que não seja divisado o enriquecimento ilícito ou o dano ao pa-
trimônio público, por não ter o agente avançado na utilização dos mecanismos que idealizara, 
inexistirá óbice à apuração de sua responsabilidade em sendo demonstrado que efetivamente 
infringira os princípios regentes da atividade estatal antes que fatores externos o impedissem 
de prosseguir. 

Deve-se frisar, uma vez mais, que não obstante resulte clara a vontade do agente, 
não haverá que se falar em improbidade se não for iniciada a execução do ato inquinado de 
ilícito. In casu, a mera cogitação não consubstanciará ilícito algum; a eventual prática de atos 
preparatórios será passível de punição se, individualmente considerados, estiverem em disso-
nância com os princípios regentes da atividade estatal, o mesmo ocorrendo em relação aos atos 
de execução praticados anteriormente à involuntária interrupção da empreitada. 

Desistindo o agente voluntariamente de prosseguir em sua atividade, haverá de res-
ponder pelos ilícitos até então praticados, a exemplo do que ocorre na esfera penal.

1.2. Das Sanções.

1.2.1. Perda de Bens ou Valores Acrescidos Ilicitamente ao Patrimônio.

A sanção de perda de bens ou valores tem esteio constitucional (art. 5º, XLVI, b), já 
tendo sido cominada pelo Código Penal, como efeito da condenação, em relação aos instru-
mentos do crime e aos produtos, bens ou valores auferidos com a sua prática (art. 91, II, a e b, 
do CP). 

Especificamente em relação à improbidade, esta sanção encontra-se prevista no art. 
12, incisos I e II, da Lei n. 8.429/1992, preceito que elenca os feixes de sanções passíveis de se-
rem aplicados ao ímprobo nas hipóteses de enriquecimento ilícito e dano ao erário (neste caso, 
sempre que houver o simultâneo enriquecimento). 

Desafiando o secular princípio de que a lei não contém palavras inúteis, estabelece o 
art. 6º da Lei n. 8.429/1992 que no caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou 
terceiro beneficiado os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. A inutilidade do disposi-
tivo é constatada com a leitura dos arts. 3º e 12, pois enquanto este prevê expressamente a pe-
nalidade ora em análise, aquele estende sua aplicabilidade ao terceiro que, mesmo não sendo 
agente público, se beneficie do ato. 

Quanto ao dever jurídico de não enriquecer ilicitamente, encontra-se ele previsto na 
norma proibitiva implícita no art. 9º. Inocuidade à parte, serve o art. 6º para demonstrar a pre-
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ocupação do legislador em coibir o enriquecimento ilícito, chegando a utilizar o inusitado arti-
fício de estatuir um dispositivo idêntico a outros dois em um diploma legal que contém apenas 
vinte e cinco artigos. 

Em rigor técnico, a perda de bens ou valores não representará verdadeira sanção, 
pois buscará unicamente reconduzir o agente à situação anterior à prática do ilícito, mantendo 
imutável o seu patrimônio legítimo. 

Pressupõe a existência de uma evolução patrimonial contemporânea à atividade do 
agente público, e a incompatibilidade com a remuneração deste e do extraneus que tenha con-
tribuído para a prática do ato ou com ele auferido benefícios, atingindo tanto os bens ou valores 
desviados do patrimônio público como aqueles recebidos de terceiros em razão da atividade 
exercida. 

O perdimento alcança os bens ou valores, bem como seus frutos e produtos. Tratan-
do-se de bens fungíveis, o perdimento haverá de incidir sobre valor equivalente do patrimônio 
do ímprobo, sempre que tiverem sido consumidos ou deteriorados. Do mesmo modo, em se 
tratando de bens infungíveis, deverá ser restituído valor equivalente em não sendo possível a 
prestação in natura.

Ainda que a vantagem indevida seja obtida por intermédio de prestação negativa, 
a qual evitará que o ímprobo realize qualquer dispêndio de ordem financeira para saldar de-
terminadas obrigações, mantendo seu patrimônio intacto e garantindo-lhe a satisfação de um 
interesse qualquer (v.g. utilização de funcionários públicos para a realização de um serviço, 
permitindo que o ímprobo economize o numerário que despenderia com a contratação da res-
pectiva mão de obra), deve o proveito auferido ser financeiramente estimado, culminando com 
a verificação do numerário que o ímprobo efetivamente poupou e a ulterior condenação de 
restituir o valor apurado. 

Nessa linha, somente o acréscimo patrimonial ulterior ao exercício da função poderá 
ser atingido por provimento cautelar que determine a indisponibilidade dos bens, já que os ad-
quiridos anteriormente à investidura não têm correlação com a atividade pública, estando au-
sente a relação de causalidade exigida para a configuração do enriquecimento ilícito. Tratando-
-se de bens fungíveis ou que, embora infungíveis, não mais sejam encontrados no patrimônio 
do ímprobo (v.g. em razão de venda a terceiro de boa-fé, o que afasta, inclusive, a possibilidade 
de enquadramento deste último no art. 3º da Lei n. 8.429/1992 e, por via reflexa, inviabiliza seja 
o bem retirado do seu patrimônio), é factível a possibilidade de a medida cautelar alcançar ou-
tros bens, em montante similar, ainda que adquiridos em momento anterior ao próprio ato de 
improbidade. Somente assim será possível fazer face à sanção de perda de bens ou valores. Fos-
se outra a conclusão, bastaria que o ímprobo colocasse em circulação as cédulas de dinheiro 
que subtraíra ou vendesse o bem objeto de apropriação para que fosse inviabilizada a aplicação 
dessa sanção. 
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Tratando-se de enriquecimento ao qual não está atrelada uma causa lícita, afigura-se 
salutar a perda do que fora indevidamente auferido, evitando-se que a atividade do agente seja 
direcionada à consecução de interesses privados em detrimento da finalidade pública que lhe 
é peculiar. 

É importante não confundir a sanção de perda de bens ou valores com a obrigação 
de ressarcir o dano causado ao patrimônio público, o que evitará uma duplicidade de punições 
com idêntico fundamento. À guisa de ilustração, deve ser mencionada a situação do agente 
público que se aproprie de determinado numerário pertencente a um dos entes elencados no 
art. 1º da Lei n. 8.429/1992. Além de outras sanções cabíveis, terá ele a obrigação de recompor 
o patrimônio público, ressarcindo-o com valor equivalente àquele do qual se apropriara, mas 
não poderá sofrer a sanção de perda de bens. 

Essa solução é justificável, já que entendimento diverso permitiria que o patrimônio 
público fosse inicialmente recomposto e, posteriormente, acrescido de numerário equivalente 
àquele em que fora lesado, o que estaria em dissonância com a ratio da lei, pois o agente já 
perdera aquilo que incorporara ao seu patrimônio ao ressarcir o dano. Constata-se, assim, que 
as sanções somente serão cumuladas quando diverso for o seu suporte fático, o que ocorrerá, 
verbi gratia, quando o agente apropriar-se de um veículo pertencente ao Poder Público e este 
for compelido a alugar outro para o desempenho de suas atividades regulares. 

Nesse caso, o agente deve sofrer a sanção de perda de numerário equivalente a uma 
estimativa do aluguel do veículo que utilizou e ressarcir ao Poder Público o numerário despen-
dido com o contrato de locação que este foi obrigado a celebrar. A sanção de perda de bens 
encontra absoluta correspondência com a natureza do ilícito praticado, retirando do agente o 
bem ou o valor que, a um só tempo, representa o substrato deflagrador e o resultado do ato de 
improbidade. 

A eficácia da sanção, que terminará por minorar as consequências do ilícito, tornando 
inócuo o esforço despendido pelo ímprobo, dependerá da cuidadosa investigação do destino 
final dos bens ou valores amealhados por ele, o que exigirá a identificação dos intermediários 
comumente utilizados, a começar pelos familiares, bem como uma ampla pesquisa em países 
que normalmente recepcionam recursos de origem ilícita. 

De acordo com o art. 18 da Lei n. 8.429/1992, julgada procedente a pretensão dedu-
zida na ação civil, com a consequente determinação da perda dos bens havidos ilicitamente, 
deverá o órgão jurisdicional determinar a sua reversão em favor da pessoa jurídica prejudicada 
pelo ilícito. 

Reversão deriva do latim reversio, reversionis, significando o ato de voltar, de reverter 
ao ponto de partida. Como foi dito, os bens ou valores ilicitamente amealhados pelo agente 
podem ter sua origem no patrimônio público ou mesmo no de terceiros. No primeiro caso, dú-



10

vidas inexistirão quanto ao acerto da utilização do substantivo reversão, pois os bens retirados 
ilicitamente do patrimônio público irão a ele volver, vale dizer, retornarão à sua legítima posi-
ção original. No entanto, tratando-se de vantagens obtidas junto a terceiros, o que é próprio 
dos atos de improbidade previstos nos incisos I, II, III, V, VI, IX e X do art. 9º da Lei n. 8.429/ 1992, 
afigura-se flagrante a impropriedade, já que os bens ou valores não podem reverter a um lugar 
em que nunca estiveram. 

Não obstante a atecnia do art. 18, inexistem dúvidas de que os bens ou valores acres-
cidos ilicitamente ao patrimônio do agente, ainda que não sejam originários do patrimônio pú-
blico, devem ser incorporados ao erário. A assertiva encontra ressonância no art. 12, o qual 
comina a sanção de perda dos bens ou valores de forma indiscriminada a todas as hipóteses de 
enriquecimento ilícito, qualquer que seja a sua origem, o que torna imperativo que a interpre-
tação literal do art. 18 ceda lugar à sistemática. 

Ao excepcionar a regra do art. 13 da Lei n. 7.347/1985, que prevê a incorporação dos 
valores arrecadados ao fundo ali previsto, manteve-se a lei sensível às peculiaridades que en-
volvem os atos de improbidade, nos quais os interesses, não obstante difusos, apresentam uma 
especificidade considerável. Essa peculiaridade desaconselha a junção desses recursos a ou-
tros oriundos de fontes diversas e recomenda a manutenção de sua vinculação ao ente prejudi-
cado pela improbidade. 

Ao indicar o destinatário dos bens retirados do ímprobo, esse dispositivo se refere à 
pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. No entanto, em muitos casos, o enriquecimento ilícito 
não estará atrelado à causação de um dano, o que demonstra que o prejuízo referido pode es-
tar consubstanciado na infração aos deveres do cargo, importando em mácula aos princípios 
regentes da atividade estatal. Inexistindo dano moral ou material, deverão os bens ou valores 
serem incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica à qual esteja vinculado o agente, pois 
este aproveitara-se da atividade desempenhada para locupletar-se ilicitamente.

1.2.2. Ressarcimento Integral do Dano.

Aquele que causar dano a outrem tem o dever de repará-lo, dever que reside na ne-
cessidade de recompor o patrimônio do lesado, fazendo com que este, tanto quanto possível, 
retorne ao estado em que se encontrava por ocasião da prática do ato lesivo. 

Essa concepção, hodiernamente, encontra-se amplamente difundida e erigida à ca-
tegoria de princípio geral de direito, sendo integralmente aplicada em se tratando de danos 
causados ao patrimônio público. Note-se, no entanto, que o texto legal não tem o poder de 
alterar a essência ou a natureza dos institutos; in casu, observa-se que a reparação dos danos, 
em seus aspectos intrínsecos, não representa uma punição para o ímprobo, pois tão somente 
visa a repor o status quo.
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O vocábulo ressarcimento exprime a ideia de equivalência na contraprestação, apre-
sentando-se como consequência da atividade do agente que ilicitamente causa dano ao sujeito 
passivo do ato de improbidade. A reparação, consoante a dicção da Lei n. 8.429/1992, há de ser 
integral, o que torna cogente o dever de ressarcir todos os prejuízos sofridos pela pessoa jurí-
dica lesada, qualquer que seja a sua natureza. Insuficiente o quantum fixado a título de repara-
ção, caberá à Fazenda Pública ajuizar as ações necessárias à complementação do ressarcimen-
to. Sob este aspecto, é relevante observar que a independência com a esfera cível foi levada a 
extremos, já que a pessoa jurídica lesada será instada a integrar o polo ativo da ação caso não a 
tenha ajuizado (art. 17, § 3º); terá total liberdade para suprir as falhas e omissões detectadas na 
inicial; poderá produzir as provas que demonstrem a dimensão do dano; e terá ampla possibili-
dade de apresentar as irresignações recursais pertinentes; inexistindo, assim, justificativa para 
a injurídica possibilidade de renovação da lide. 

Com o objetivo de harmonizar referida norma com o instituto da coisa julgada, en-
tendemos que o ulterior pleito indenizatório somente deve ser admitido quando (1) a Fazenda 
Pública não houver integrado o polo ativo; (2) a dimensão do dano não tenha sido discutida; ou 
(3) fatos supervenientes, não valorados na lide originária, embasem a lide posterior. 

O dever de reparar pressupõe: a) a ação ou omissão do agente, residindo o elemento 
volitivo no dolo ou na culpa; b) o dano; c) a relação de causalidade entre a conduta do agente e 
o dano ocorrido; d) que da conduta do agente, lícita (ex.: agente que age em estado de necessi-
dade) ou ilícita, surja o dever jurídico de reparar. Tratando-se de dano causado por mais de um 
agente público, ou por um agente público e um terceiro, uma vez demonstrado que concorre-
ram voluntariamente para o resultado, ter-se-á a obrigação solidária de reparar, do que decorre 
a possibilidade de o montante devido ser integralmente cobrado de qualquer deles.

Não obstante o distinto grau de lesividade ao interesse público, o fato de as três mo-
dalidades de atos de improbidade pertencerem a um gênero comum ensejou a opção legislati-
va de sujeitá-las a feixes de sanções praticamente idênticos. 

Com exceção da “perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio”, 
somente cominada às hipóteses de enriquecimento lícito, todo e qualquer ato de improbida-
de, a depender dos circunstancialismos do caso concreto, pode redundar em “ressarcimento 
integral do dano”, “perda da função pública”, “suspensão dos direitos políticos”, “pagamento 
de multa civil” e “proibição de contratar com o Poder Público ou receber incentivos fiscais ou 
creditícios”. 

De modo diverso ao que se verifica em relação ao inciso II do art. 12, em que o “res-
sarcimento integral do dano” é da própria essência do ato de improbidade previsto no art. 10, 
cuja tipologia é direcionada aos atos que causam dano ao patrimônio público, há previsão ex-
pressa, nos incisos I e III do referido art. 12, preceitos que relacionam as sanções cominadas 
às duas outras modalidades de atos de improbidade, de que esse ressarcimento só terá lugar 
“quando houver” dano. 
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Observa-se, de imediato, que essa técnica legislativa não suscita maiores dúvidas 
em relação ao enriquecimento ilícito, pois tanto é possível que o agente público dê causa ao 
empobrecimento do patrimônio público em razão do seu enriquecimento pessoal (v.g. apro-
priando-se de recursos públicos), como pode igualmente ocorrer que ele enriqueça sem que 
haja qualquer prejuízo patrimonial imediato para o sujeito passivo do ato de improbidade (v.g. 
o recebimento de propina para acelerar um processo administrativo). A mesma clareza, no en-
tanto, não se manifesta quando o ato de improbidade é daqueles que tão somente viola os 
princípios regentes da atividade estatal. Afinal, preservando um padrão mínimo de coerência 
em relação ao que afirmamos acima, a simples ocorrência do dano já seria suficiente para atrair 
a incidência da tipologia do art. 10. Haveria, assim, uma contraditctio in terminis ao se associar 
a figura do art. 11 da Lei de Improbidade ao “ressarcimento do dano”. 

Não obstante o aparente êxito desse raciocínio inicial, é possível afirmar que o “res-
sarcimento do dano” previsto no inciso III do art. 12, além de compatível com a tipologia do art. 
11, apresenta uma total harmonia sistêmica com a Lei de Improbidade. 

Como verdadeiro dogma do moderno direito sancionador, tem-se que a incidência 
da sanção pressupõe a existência de um claro liame entre a vontade do agente e o comporta-
mento tido como ilícito. Enquanto a tipologia do art. 10 aceita tanto o dolo, como a culpa, a do 
art. 11, por ser silente a respeito do elemento subjetivo do agente público, somente se harmoni-
za com o dolo. Assim, agindo dolosamente, o agente pode violar apenas os princípios regentes 
da atividade estatal ou avançar e, também, causar dano ao patrimônio público. Mesmo que 
pare no minus, é plenamente factível que de sua conduta possa advir um dano indireto ao patri-
mônio público, que absorve não só os aspectos financeiros, como, também, o conjunto de bens 
e interesses de natureza moral, econômica, estética, artística, histórica, ambiental e turística. 

Ressalte-se, no entanto, que essa linha limítrofe entre o fim do primeiro atuar doloso 
e o início do segundo é normalmente encoberta pela unidade existencial da conduta praticada 
pelo agente, o que torna impossível ou particularmente difícil a sua individualização. De qual-
quer modo, esse óbice será afastado quando a própria Lei incluir, sob a epígrafe do art. 11, con-
dutas que normalmente redundam num dano ao patrimônio público. É o caso, por exemplo, da 
figura do inciso V do art. 11: “frustrar a licitude de concurso público”. Esse ato de improbidade 
pode redundar na anulação do concurso público e, consequentemente, acarretar a perda de 
todo o numerário despendido pelo Poder Público com a sua organização. Apesar de a Lei n. 
8.429/1992 não deixar margem a dúvidas quanto à sua inclusão no art. 11, ter-se-á um dano e o 
correlato dever de ressarci-lo. 

Em outras situações, a tarefa do operador do direito será sensivelmente mais com-
plexa. É o caso, por exemplo, do inciso I do art. 11 (“praticar ato visando fim proibido em lei ou 
regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência”), cuja generalidade não 
precisa ser realçada e que, por isso, será necessariamente infringido em praticamente todos os 
atos de improbidade contemplados nos arts. 9º e 10. Assim, a depender das especificidades do 
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caso concreto, não haverá óbice ao enquadramento da conduta em tipologias mais específicas, 
como soem ser as desses últimos artigos. 

O ressarcimento integral do dano, na medida em que busca, apenas, recompor o 
status quo, não afasta, em linha de princípio, a aplicação das demais sanções cominadas ou, 
mesmo, a própria incidência da Lei n. 8.429/1992. Em outras palavras, ainda que o ressarcimen-
to seja realizado em momento anterior ao ajuizamento da ação judicial, isso não terá qualquer 
influência na configuração do interesse de agir, já que o agente ainda é passível de ser sanciona-
do pelo ilícito praticado. Por outro lado, tratando-se de ressarcimento espontâneo, promovido 
sem qualquer influência exógena, tal pode ser indicativo da ausência de dolo ou da boa-fé do 
agente público, devendo ser valorado sob a ótica do critério de proporcionalidade, tanto em 
relação à incidência da Lei n. 8.429/1992 no caso concreto, como no que diz respeito à individu-
alização das sanções a serem aplicadas. 

1.2.3. Dano Moral.

O dano moral, por vezes, é caracterizado como uma ofensa de natureza não patrimo-
nial, atingindo, primordialmente, os direitos da personalidade, assentados num referencial de 
humanidade e insuscetíveis de exata mensuração econômica. 

Sob essa perspectiva, somente a pessoa humana poderia sofrê-lo, não a pessoa jurí-
dica, criação de ordem legal ou contratual desprovida de personalidade subjetiva, não sentindo 
dor ou emoção. Essa concepção inicial, no entanto, não se coaduna com a constatação de que 
alguns atributos da personalidade, como a imagem e a reputação, podem assumir contornos 
objetivos, não necessariamente associados ao referencial de humanidade. 

A honra, além do aspecto subjetivo, afeto aos sentimentos característicos da espécie 
humana, também alcança a reputação e o bom nome da pessoa junto a terceiros que com ela 
se relacionem, ou que estejam em vias de se relacionar. A honra, assim, possui contornos de 
imanência, refletindo a própria estima, e de transcendência, indicando o reconhecimento ex-
terno do próprio valor. Partindo-se dessa distinção, pode-se falar, como o faz parte da doutrina 
italiana, em danos não patrimoniais subjetivos (dor física e moral) e danos não patrimoniais 
objetivos (ofensas ao bom nome, à reputação etc.), o que bem demonstra a estreiteza do enten-
dimento que contextualiza a honra num plano puramente personalista. Afinal, é plenamente 
factível que também as pessoas jurídicas possuem um conceito, uma reputação, permitindo, 
assim, venham a sofrer danos não patrimoniais objetivos. 

A configuração do dano moral, como é intuitivo, pressupõe a violação de um bem ou 
interesse juridicamente tutelado. Nessa perspectiva, é necessária a verificação do referencial 
de juridicidade que dá sustentação aos direitos das pessoas naturais e jurídicas. Os direitos 
da personalidade (v.g. honra, intimidade etc.), nitidamente reconduzíveis à ideia de dignidade 
humana, costumam encontrar contemplação expressa ou implícita em diversas Constituições, 
não havendo maior dúvida quanto à juridicidade de seus contornos. 
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No direito brasileiro, à míngua de restrição no texto constitucional, que não distingue 
dentre pessoas humanas e pessoas jurídicas, prevendo uma cláusula geral de reparação dos 
danos morais, bem como por estar em plena harmonia com a natureza das coisas, tem sido 
acolhida a tese de que a pessoa jurídica pode sofrê-los, não sendo possível estabelecer uma 
simbiose entre a reputação dos seus membros e a sua. Trata-se de entendimento sedimentado 
pelas duas Turmas que compõem a Seção de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, 
sendo convertida em enunciado de sua Súmula, o que denota a atual tendência em se buscar a 
ampla reparação do dano causado. O Supremo Tribunal Federal, do mesmo modo, também ad-
mitiu a possibilidade de reparação do dano moral causado à pessoa jurídica, que não poderia 
ser alijada dos direitos funda- mentais reconhecidos às pessoas em geral. 

É indiscutível que determinados atos podem diminuir o conceito da pessoa jurídica 
junto à comunidade, ainda que não haja uma repercussão imediata sobre o seu patrimônio. 
Existindo o dano não patrimonial ou moral, o que se constata a partir da avaliação da conduta 
tida como ilícita e das regras de experiência, deve ser promovido o seu ressarcimento integral, 
o que será feito com o arbitramento de numerário compatível com a qualidade dos envolvidos, 
as circunstâncias da infração e a extensão do dano, tudo sem prejuízo da reparação das perdas 
patrimoniais. 

Do mesmo modo que as pessoas jurídicas de direito privado, as de direito público 
também gozam de determinado conceito junto à coletividade, do qual muito depende o equilí-
brio social e a subsistência de várias negociações, especialmente em relação: a) aos organismos 
internacionais, em virtude dos constantes empréstimos realizados; b) aos investidores nacio-
nais e estrangeiros, ante a frequente emissão de títulos da dívida pública para a captação de 
receita; c) à iniciativa privada, para a formação de parcerias; d) às demais pessoas jurídicas de 
direito público, o que facilitará a obtenção de empréstimos e a moratória de dívidas já existen-
tes etc. 

O grande obstáculo que se enfrenta, no entanto, é identificar a base normativa que 
dá sustentação ao direito à imagem e à reputação das pessoas jurídicas de direito público, que, 
juntamente com algumas pessoas jurídicas de direito privado, são sujeitos passivos em poten-
cial dos atos de improbidade. 

Inicialmente, observa-se que os direitos fundamentais surgiram como fatores de 
limitação à atuação do Estado, que reconhece e assegura a indenidade de uma esfera jurídi-
ca afeta ao indivíduo. Lembrando o título da sugestiva monografia de Paul Kirchhof, o Estado 
normalmente se apresenta como “garantidor e inimigo da liberdade”. Em consequência, seria 
contraditório, ao menos sob a ótica de parte da doutrina, que o principal algoz dos direitos fun-
damentais, justificador de sua própria existência, seja por eles beneficiado; em outras palavras, 
não seria possível a “confusão” entre destinatário e titular dos direitos fundamentais.  
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Mesmo aqueles que apregoam a exclusão das pessoas jurídicas de direito público da 
titularidade e do âmbito de proteção dos direitos fundamentais, reconhecem que alguns entes 
públicos, enquanto realidades distintas do Estado-comunidade (rectius: o Poder Público), com 
interesses próprios e autonomia de ação, como são os conselhos de fiscalização profissional e 
as universidades, possuem os direitos fundamentais compatíveis com a sua natureza. Acresça-
-se, em reverência à juridicidade e por imperativo de ordem lógica, que não se pode negar às 
pessoas jurídicas de direito público certas garantias processuais, como o devido processo legal 
e o princípio do juiz natural, sejam, ou não, cognominadas de direitos fundamentais. 

Reconheça-se, ou não, que a funcionalidade dos direitos fundamentais projeta-se 
sobre as pessoas jurídicas de direito público, é inegável que também elas, enquanto unidades 
existenciais autônomas, dotadas de capacidade jurídica e que estabelecem relações intersub-
jetivas no âmbito do Estado de Direito, têm uma esfera jurídica própria e, por via reflexa, pos-
suem “direitos”. Esses “direitos” tanto podem estar expressos na Constituição e na lei, como 
derivar de sua essência, do referencial de juridicidade que permeia todo e qualquer Estado de 
Direito. Nessa linha, se não se nega a coerência lógica da tese que afirma estarem os direitos 
fundamentais primordialmente voltados à proteção do indivíduo contra o Estado, não se pode 
negar, igualmente, que também o Estado possui direitos em relação ao indivíduo (v.g. direito de 
propriedade, direito de defesa etc.). 

A dimensão objetiva dos direitos fundamentais torna evidente que também eles in-
fluenciarão na interpretação da ordem jurídica, o que necessariamente contextualiza seus co-
mandos num padrão de juridicidade, terminando por influir no delineamento de todo e qual-
quer “direito”, seja, ou não, fundamental, seja, ou não, outorgado a pessoas privadas. 

Conquanto seja difícil definir, com precisão, a exata extensão dos “direitos” afetos às 
pessoas jurídicas de direito público, observa-se que alguns deles, mais especificamente aque-
les afetos à sua personalidade jurídica e à sua capacidade de agir, são facilmente perceptíveis. 
A personalidade jurídica de um ente é claro indicativo de que ele existe juridicamente, confi-
gurando uma unidade a que se atribui a capacidade de ter direitos e deveres. Em torno dessa 
unidade existencial aglutinam-se inúmeros “direitos” afetos à sua própria essência, como são, 
por exemplo, os de (1) ter denominação ou símbolo próprio; (2) expressar, por meio dos seus 
agentes, o entendimento a respeito de temáticas específicas; e de (3) ter uma imagem, daí de-
correndo a proteção de sua reputação. É plenamente possível, assim, que o ato de improbidade 
venha a macular o conceito de que gozam as pessoas jurídicas relacionadas no art. 1º da Lei n. 
8.429/1992, daí decorrendo um dano de natureza não patrimonial passível de indenização.

Não se sustenta, é evidente, que todo e qualquer ato de improbidade seja suscetível 
de causar danos não patrimoniais ao respectivo sujeito passivo. Em múltiplas situações, no 
entanto, tal será inequívoco. À guisa de ilustração, mencionaremos apenas algumas, dentre as 
hipóteses previstas na Lei n. 8.429/1992, que poderão eventualmente acarretar um prejuízo não 
patrimonial: 
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a) recebimento de vantagem de qualquer natureza para tolerar a prática 
do contrabando e do narcotráfico (art. 9º, V); 
b) perceber vantagem para intermediar a liberação de verba pública 
(art. 9º, IX); 
c) causar dano ao erário com a realização de operação financeira sem a 
observância das normas legais (art. 10, VI); 
d) liberar verba pública ou aplicá-la com inobservância da sistemática 
legal (art. 10, XI); 
e) revelar indevidamente o teor de medida econômica capaz de afetar o 
preço de mercadoria, bem ou serviço (art. 11, VII). 

Ao reconhecermos que o direito à imagem e à reputação é ínsito e inseparável da 
própria personalidade jurídica, integrando a esfera jurídica do sujeito passivo do ato de impro-
bidade, temos de atribuir, por via reflexa, ao sujeito ativo do ato de improbidade, o dever jurí-
dico de respeitá-lo ou, em caso de descumprimento, o dever de ressarcir integralmente o dano 
causado. Em casos tais, deverá o órgão jurisdicional contextualizar o ilícito praticado, transcen-
dendo os lindes do processo e identificando a dimensão da mácula causada à reputação do 
ente estatal, o que permitirá a correta valoração do dano não patrimonial e a justa fixação da 
indenização devida, que será revertida à pessoa jurídica lesada pelo ilícito.

1.2.4. Os atos de improbidade e o dano moral coletivo.

Além do dano não patrimonial de natureza objetiva, é importante perquirir a possi-
bilidade de o ato de improbidade causar um dano não patrimonial de natureza subjetiva (dor 
física e moral). Sendo evidente que a pessoa jurídica não pode sofrer uma dor moral, o prisma 
de análise há de ser deslocado para a coletividade, que efetivamente poderá experimentar um 
sofrimento com o dano a bens jurídicos de natureza não econômica. Note-se que estamos pe-
rante um evidente redimensionamento do individualismo oitocentista, que estabelecia uma 
correspondência biunívoca entre direito e personalidade, sendo ontologicamente refratário à 
própria defesa coletiva de direitos alheios. 

O reconhecimento do dano moral enquanto dano in actio ipsa, o que dispensa a de-
monstração da efetiva dor e sofrimento, exigindo, apenas, a prova da conduta tida como ilí-
cita, é um claro indicativo da possibilidade de sua defesa no plano transindividual, volvendo 
o montante da indenização em benefício de toda a coletividade, que é vista em sua inteireza, 
não dissecada numa visão anatômica, pulverizada entre os indivíduos que a integram. Como se 
percebe, para que seja demonstrada a existência e a possibilidade de reparação do dano moral 
coletivo, sequer é preciso recorrer à figura dos danos punitivos (“punitive damages”). 

Na modernidade, o direito deixa de ser visto como panaceia do indivíduo e assume a 
funcionalidade de fator de integração e pacificação social, daí a crescente importância atribuí-
da à tutela coletiva de interesses patrimoniais ou puramente morais. 
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A Lei n. 8.429/1992, como temos defendido, não se destina unicamente à proteção 
do erário, concebido como o patrimônio econômico dos sujeitos passivos dos atos de impro-
bidade, devendo alcançar, igualmente, o patrimônio público em sua acepção mais ampla, in-
cluindo o patrimônio moral. Danos ao patrimônio histórico e cultural, bem como ao meio am-
biente, afora o prejuízo de ordem econômica, mensurável com a valoração do custo estimado 
para a recomposição do status quo, causam evidente comoção no meio social, sendo passíveis 
de caracterizar um dano moral coletivo, o qual encontra previsão expressa no art. 1º da Lei n. 
7.347/1985, com a redação dada pela Lei n. 8.884/1994.

A reparabilidade do dano moral coletivo, no entanto, suscitará algumas dificuldades. 
A primeira delas é constatada pelo fato de a Lei n. 8.429/1992 somente abordar os danos cau-
sados ao patrimônio das pessoas jurídicas referidas em seu art. 1º, o que poderia não incluir o 
dano moral causado à coletividade. Para contornar o obstáculo, deve-se observar que o patri-
mônio público, de natureza moral ou patrimonial, em verdade, pertence à própria coletividade, 
o que, ipso facto, demonstra que qualquer dano causado àquele erige-se como dano causado 
a esta. Assim, ao se falar num dano dessa natureza, apesar da separação das partes que atin-
gem a pessoa jurídica lesada e a coletividade, não se está instituindo uma verdadeira dicotomia 
entre os sujeitos passivos do ilícito, mas, unicamente, individualizando uma parcela do dano 
experimentado pelo verdadeiro titular do bem jurídico, o povo. 

A segunda dificuldade é vislumbrada no mecanismo a ser utilizado para a identifi-
cação do dano. Aqui, será necessário aquilatar a natureza do bem imediatamente lesado pelo 
ímprobo, a natureza dessa lesão e a dimensão do impacto causado na coletividade, o que per-
mitirá a aferição da comoção e do mal-estar passíveis de individualizar um dano moral de pro-
porções coletivas. 

Em terceiro lugar, não se pode deixar de mencionar a dificuldade em se mensurar o 
valor da indenização a ser fixada a título de compensação pelo dano moral causado, o que, em 
passado recente, chegou a ser erguido à categoria de óbice intransponível à própria reparação 
do dano moral. Nessa última etapa, entendemos que o valor da indenização deve ser suficiente 
para desestimular novas práticas ilícitas e para possibilitar que o Poder Público implemente ati-
vidades paralelas que possam contornar o ilícito praticado e recompor a paz social (v.g. o agen-
te público que determine a destruição de área de proteção ambiental diuturnamente utilizada 
pela população local, além de ser condenado a recompô-la, deve ser condenado a indenizar o 
dano moral causado à coletividade, que se viu privada da utilização de uma área de lazer, sendo 
o numerário direcionado à implementação de atividades de natureza similar, como a criação de 
um horto). 

Acresça-se, ainda, que todos os membros da coletividade têm o direito de exigir dos 
administradores públicos que atuem com estrita observância ao princípio da juridicidade, o 
que pode ser considerado um direito transindividual e indisponível, de natureza eminentemen-
te difusa, já que pulverizado entre todas as pessoas. Essa concepção, no entanto, em que pese 
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o fato de todos auferirem os efeitos de uma boa administração, não deve ser conduzida a ex-
tremos, culminando em identificar a ocorrência do dano moral sempre que for violado algum 
princípio administrativo ou mesmo lesado o erário. 

Por último, observa-se que a indenização do dano moral causado à coletividade não 
deve reverter à pessoa jurídica lesada, tal qual preceitua o art. 18 da Lei n. 8.429/1992 em re-
lação aos danos causados aos sujeitos passivos dos atos de improbidade. Apesar da unidade 
do ato ilícito, os seus efeitos devem ser vistos de forma bipartida, vale dizer, aqueles causados 
ao sujeito passivo do ato de improbidade e aqueles causados à coletividade, aplicando-se, em 
relação aos últimos, o disposto no art. 13 da Lei n. 7.347/1985 (“Havendo condenação em di-
nheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo...”). 

1.2.5. Individualização e Dosimetria das Sanções.

Identificados os princípios que devem reger o obrar do agente público, bem como as 
sanções passíveis de serem aplicadas a ele em havendo subsunção de sua conduta ao padrão 
normativo dos arts. 9º, 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992, resta expor os critérios que nortearão o ór-
gão jurisdicional na aplicação de tais sanções. 

As lacunas da lei, aliadas a uma sistematização inadequada dos preceitos que regu-
lam a matéria, tornam imperativa a fixação de diretrizes para a individualização das sanções, a 
análise da discricionariedade do julgador em aplicar somente algumas dentre aquelas previs-
tas nos incisos do art. 12 da Lei n. 8.429/1992 e a identificação das sanções cabíveis, em haven-
do simultânea subsunção do ato ao estatuído nos arts. 9º, 10 e 11, o que, em tese, importaria na 
aplicação de todas as sanções previstas nos incisos I, II e III do art. 12. 

A subsunção de determinada conduta a um padrão normativo torna inevitável que 
o observador seja inconscientemente conduzido à formação de um estado mental tendente a 
identificá-la com todas as demais que tenham se subsumido ao mesmo preceito legal. 

No entanto, tal identidade certamente não resiste a uma maior reflexão, isto porque 
as condutas apresentarão distinções que variarão consoante a intensidade do elemento voliti-
vo que as deflagrou, as peculiaridades dos sujeitos ativo e passivo, a conjuntura do momento 
de sua prática, a dimensão dos possíveis danos causados e os reflexos que gerou no organismo 
social. 

Desta forma, ainda que dois ou mais atos se subsumam ao mesmo padrão norma-
tivo, normalmente distintos serão os efeitos produzidos por cada qual, já que diversos os ele-
mentos que os informam. 
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1.2.6. Diretivas de Proporcionalidade na Individualização das Sanções.

Face ao disposto no art. 37, § 4º, da Constituição da República, compete ao legislador 
infraconstitucional estabelecer os critérios de gradação das sanções a serem aplicadas ao agen-
te ímprobo. Nada impedia, assim, fosse estabelecido um escalonamento das sanções consoan-
te as condições do agente e as consequências da infração, cominando, de forma cumulativa ou 
alternada, aquelas previstas no texto constitucional – suspensão dos direitos políticos, perda 
da função pública e ressarcimento ao erário – e outras mais.

Regulamentando o preceito constitucional, estabelecia o art. 12 da Lei n. 8.429/ 1992, 
em sua redação original, as sanções que seriam aplicadas aos diferentes atos de improbidade, 
elenco este que se encontrava previsto de forma aglutinativa, separado por vírgulas e cuja últi-
ma sanção cominada foi unida ao todo pela conjuntiva “e”. 

Em razão de tal técnica legislativa, tínhamos o entendimento de que, como regra 
geral, seria imperativa a cumulatividade das sanções, restando ao órgão jurisdicional a discri-
cionariedade de delimitar aquelas cuja previsão foi posta em termos relativos, quais sejam: a) 
suspensão dos direitos políticos – 8 (oito) a 10 (dez) anos, inc. I / 5 (cinco) a 8 (oito) anos, inc. II / 
3 (três) a 5 (cinco) anos, inc. III; e b) multa civil – até 3 (três) vezes o valor do acréscimo patrimo-
nial, inc. I / até 2 (duas) vezes o valor do dano, inc. II / até 100 (cem) vezes o valor da remunera-
ção percebida pelo agente, inc. III. Além do aspecto gramatical, já que não utilizada a disjuntiva 
“ou” na cominação das sanções, deve-se acrescer que não caberia ao Poder Judiciário, sob 
pena de mácula ao princípio da separação dos poderes, deixar de aplicar as reprimendas esta-
belecidas pelo legislador, de forma cumulativa, consoante expressa autorização constitucional. 

Releva notar, no entanto, que as sanções de ressarcimento dos danos causados ao 
patrimônio público e perda dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio do agente, con-
forme deflui da própria redação dos incisos do art. 12 da Lei n. 8.429/1992, somente seriam 
passíveis de aplicação em estando presentes os pressupostos fáticos que as legitimam, quais 
sejam, o dano ao patrimônio público e o enriquecimento ilícito. Do mesmo modo, não se pode 
aplicar a sanção de perda da função pública ao terceiro que não possua qualquer vínculo com 
o Poder Público. 

Qualquer que seja a seara, somente se pode falar em liberdade do julgador na fixa-
ção da reprimenda em havendo expressa autorização legal, o que deflui dos próprios princí-
pios norteadores do sistema repressivo. Isto porque a sanção, a um só tempo, representa eficaz 
mecanismo de garantia dos direitos do homem – o qual somente pode tê-los restringidos com 
expressa previsão legal – e instrumento de manutenção da paz social, sendo a materialização 
dos anseios dos cidadãos expressos através de seus representantes. 

Em razão da própria natureza da conduta perquirida, não haveria que se falar, inclu-
sive, em adstrição do órgão jurisdicional a uma possível delimitação do pedido, quer qualita-
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tiva, quer quantitativa, pois, tratando-se de direito eminentemente indisponível, não compete 
ao autor da demanda restringir as consequências dos atos de improbidade, restando-lhe, uni-
camente, deduzir a pretensão de que sejam aplicadas as sanções condizentes com a causa de 
pedir que declinara na inicial.

Conforme frisamos, a aplicação cumulativa das sanções seria a regra geral, a qual, 
em situações específicas e devidamente fundamentadas, poderia sofrer abrandamento, o que 
permitiria a adequação da Lei n. 8.429/1992 à Constituição da República.

Tal posição, longe de macular o equilíbrio constitucional dos poderes e conduzir ao 
arbítrio judicial, viabilizaria a formulação de interpretação conforme a Constituição e atenuaria 
a dissonância existente entre a tutela dos direitos fundamentais e a severidade das sanções 
cominadas. 

Apesar disso, diversamente ao que se verifica na seara penal, em que qualquer au-
mento da dosimetria das sanções deve ser devidamente justificado, aqui, o órgão jurisdicional 
realizaria operação inversa, sendo necessário que declinasse os motivos que o levaram a supri-
mir determinada sanção do feixe que aplicou ao agente. O que, antes, resultava de construção 
doutrinária e jurisprudencial, passou a ser diretriz legal, resultado da alteração promovida no 
art. 12 da Lei n. 8.429/1992 pela Lei n. 12.120/2009:

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas 
previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de impro-
bidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isola-
da ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato.

Face à alteração legislativa, não pode sobejar qualquer dúvida quanto ao fato de não 
ser necessária a cumulação das sanções. Resta analisar, assim, os critérios a serem seguidos 
pelo órgão jurisdicional na sua individualização. 

O elemento volitivo que informa o ato de improbidade, aliado à possível preserva-
ção de parcela considerável do interesse público, poderia indicar a inadequação da aplicação 
de todas as sanções cominadas, ainda que viessem a ser fixadas no mínimo legal. À guisa de 
ilustração, observe-se que a aplicação das sanções de perda da função e suspensão dos direi-
tos políticos ao agente que culposamente dispensasse a realização de procedimento licitatório 
apresentar-se-ia em flagrante desproporção com o ilícito praticado. 

Em situações como essa, entendemos que o órgão jurisdicional deveria proceder à 
verificação da compatibilidade entre as sanções cominadas, o fim visado pela lei e o ilícito pra-
ticado, o que redundaria no estabelecimento de um critério de proporcionalidade. 
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Para auferir tal resultado, a Suprema Corte norte-americana utilizou como cláusula 
de compatibilização o princípio do devido processual legal, originariamente uma garantia pro-
cessual, mas ulteriormente utilizado em uma concepção substantiva (substantive due process). 
A atuação estatal deveria ser submetida a um teste de racionalidade (rationality test), sendo 
aferida sua compatibilidade com o comando constitucional a partir de um padrão de razoabili-
dade (reasonablesse standard). 

O Tribunal Constitucional Federal alemão, ao aferir a constitucionalidade de restri-
ções aos direitos fundamentais, tem adotado a “teoria dos degraus” (Stufentheorie). De acordo 
com essa teoria, as restrições deverão ser efetuadas em diversos degraus, iniciando pela con-
duta dotada de menor potencialidade lesiva e ascendendo para os sucessivos degraus, com a 
consequente exasperação das restrições, conforme aumente o padrão de lesividade e a repro-
vabilidade da conduta. Com isto, é respeitada a dignidade da pessoa humana e observado o 
princípio da proporcionalidade. 

Considerando que a suspensão dos direitos políticos importa em restrição ao exercí-
cio da cidadania e a perda da função pública em restrição ao exercício de atividade laborativa 
lícita, afigura-se evidente que essas sanções não se mostrarão adequadas em relação a não 
poucos atos de improbidade.  A reprimenda ao ilícito deve ser adequada aos fins da norma, 
resguardando-se a ordem jurídica e as garantias fundamentais do cidadão, o que preservará a 
estabilidade entre o poder e a liberdade. 

A inexistência de preceitos normativos que permitam identificar de forma apriorísti-
ca as condutas excluídas da regra geral acima enunciada torna imperativo o estabelecimento, 
pela doutrina, ainda que de forma singela, de parâmetros de adequação. Para tanto, torna-se 
possível identificar a proporcionalidade entre a sanção e o ilícito a partir da análise do elemen-
to volitivo do agente e da possível consecução do interesse público. 

Ao agente público somente é permitido agir nos limites em que a lei lhe autorize, 
sendo vasto o elenco de princípios e regras de conduta previstos no ordenamento jurídico. O 
agente cujos atos sejam informados por um elemento volitivo frontalmente dirigido a fim di-
verso daquele previsto em lei apresentar-se-á em situação distinta daquele que tiver seu obrar 
intitulado de ilícito em virtude de uma valoração inadequada dos pressupostos do ato ou dos 
fins visados. 

Por tal razão, ao ato culposo poderão ser aplicadas sanções mais brandas, já que o 
resultado ilícito não fora deliberadamente visado pelo agente. Note-se, no entanto, que a culpa 
grave – entendida como tal aquela que ocupa o ápice da curva ascendente de previsibilidade – 
poderá ter seus efeitos eventualmente assimilados aos do ato doloso. 

Além do elemento volitivo, deve ser analisada a consecução do interesse público, o 
qual foi erigido à categoria de princípio fundamental pela Constituição da República (art. 3º, 
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IV). Em sendo parcialmente atingido o interesse público, afigura-se igualmente desproporcio-
nal que ao agente sejam aplicadas as mesmas reprimendas destinadas àquele que se afastou 
integralmente de tal fim, logo, em hipóteses tais, as sanções aplicadas também deverão variar 
conforme a maior ou a menor consecução do interesse público. 

Adotando-se tais critérios, será estabelecida uma relação de adequação entre o ato 
e a sanção, sendo esta suficiente à repressão e à prevenção da improbidade. Ademais, tornará 
certo que os atos de improbidade que importem em enriquecimento ilícito (art. 9º) normalmen-
te sujeitarão o agente a todas as sanções previstas no art. 12, I, pois referidos atos sempre serão 
dolosos e dissociados do interesse público, ocupando o mais alto “degrau” da escala de repro-
vabilidade e, ipso facto, tornando possível que maiores restrições sejam impostas aos direitos 
fundamentais do agente. 

No mais, é relevante observar ser inadmissível que ao ímprobo sejam aplicadas uni-
camente as sanções de ressarcimento do dano e de perda de bens, pois estas, em verdade, não 
são reprimendas, visando unicamente à recomposição do status quo.

É importante ressaltar que a liberdade valorativa assegurada ao órgão jurisdicional, 
na escolha das sanções que melhor se ajustem à situação concreta, não chega ao extremo de 
permitir que ele desconsidere a própria individualidade de cada uma das sanções cominadas. 
Em outras palavras, ao decidir pela incidência de uma dada sanção, não pode ignorar os pa-
tamares mínimos e máximos oferecidos pela ordem jurídica, isso sob pena de substituir-se ao 
Poder Legislativo e moldar preceito secundário diverso daquele que deve incidir sobre o autor 
do ilícito. Essa constatação torna-se particularmente relevante em relação às sanções de sus-
pensão dos direitos políticos e de proibição de contratar com o Poder Público ou receber bene-
fícios ou incentivos fiscais ou creditícios, que possuem lapsos temporais durante os quais terão 
eficácia. 

1.2.7. Subsunção da Conduta a mais de um Tipo.

Não raro ocorrerá que a conduta do agente, a um só tempo, importe em enriqueci-
mento ilícito, dano ao erário e violação aos princípios administrativos; o que, por via reflexa, 
permitiria a simultânea aplicação de todas as sanções do art. 12 da Lei n. 8.429/1992. 

Situação parecida será vislumbrada quando múltiplas forem as irregularidades per-
petradas pelo agente, ainda que em momentos diversos e apuradas em processos distintos, 
o que representa um interessante complicador, já que nesta seara inexiste previsão de órgão 
responsável pela unificação e reunião das sanções. 

Ao estatuir as diferentes sanções passíveis de aplicação ao agente ímprobo, estabele-
ceu o legislador um critério de gradação em que o período de suspensão dos direitos políticos, 
a multa cominada e a proibição de contratar com o Poder Público variarão consoante os efeitos 



23

do ato. As sanções apresentam-se postas em uma linha decrescente, sendo o ápice ocupado 
por aquelas cominadas aos atos que importem em enriquecimento ilícito, identificando-se pos-
teriormente as decorrentes de lesão ao erário e violação aos princípios regentes da atividade 
estatal. 

Em linhas gerais, o feixe de sanções, qualquer que seja a natureza do ato e seus efei-
tos, apresenta-se com consistência e derivação ontológica idênticas, variando unicamente em 
intensidade. Ao ímprobo serão aplicadas as sanções de perda de bens ou valores, ressarcimen-
to do dano, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, multa civil e proibição de 
contratar com o Poder Público e receber benefícios deste – tal é o feixe de sanções previsto nos 
incisos do art. 12 e que se adequará aos efeitos do ato. Identificada a mens legis, diferente será 
o prisma de análise conforme seja constatada a multiplicidade ou a unicidade do ato. 

Tratando-se de ato único, entendemos que um único feixe de sanções deve ser apli-
cado ao agente, ainda que sua conduta, a um só tempo, se subsuma ao disposto nos arts. 9º, 
10 e 11. Único o ato, único haverá de ser o feixe de sanções (ne bis in eadem). No que concerne 
à dosimetria, haverão de compor o feixe de sanções os valores relativos de maior severidade, o 
que possibilitará o estabelecimento de uma relação de adequação com a natureza dos ilícitos, 
sendo que a pluralidade destes será valorada por ocasião da individualização e fixação de cada 
uma das sanções que compõem o feixe. 

Como foi visto, todo ato de improbidade importará em violação aos princípios re-
gentes da atividade estatal, o que, ipso facto, resultaria na aplicação das sanções previstas no 
inciso III do art. 12. Em sendo identificado o dano ao erário ou o enriquecimento ilícito, ter-se-á 
um plus que justificará a ascensão para um feixe de sanções mais severo. Havendo múltipla 
subsunção, normalmente serão aplicadas as sanções do inciso I do art. 12, cujos valores relati-
vos são mais elevados, terminando por absorver as demais sanções; não sendo identificado o 
enriquecimento ilícito, mas tão somente o dano ao patrimônio público, aplicar-se-á o feixe do 
art. 12, II, com grau de severidade intermédio. Desta forma, a simultânea violação dos preceitos 
proibitivos implícitos nos arts. 9º, 10 e 11 somente sujeitará o agente a um feixe de sanções. 

No que concerne ao enquadramento do ato na tipologia legal, não é demais lembrar 
que caberá ao órgão jurisdicional, como derivação do princípio iura novit curia, a livre valoração 
dos fatos, podendo chegar a tipologia diversa daquela declinada pelo autor na petição inicial. 
Assim, ainda que seja indicada na inicial a incidência do art. 9º ou do art. 10, não haverá óbice 
ao enquadramento do ato no art. 11, do que resultará a aplicação das sanções do art. 12, III, da 
Lei n. 8.429/1992.

Não raro ocorrerá que a dimensão do dano, tratando-se do ato de improbidade ti-
pificado no art. 10, ou a vantagem indevida que fora obtida pelo agente, em se tratando do 
enriquecimento ilícito previsto no art. 9º, em razão das peculiaridades do caso, possa acarretar 
a fixação da sanção de multa em patamares inferiores àqueles que resultariam da aplicação do 
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art. 11 da Lei de Improbidade. Nesse caso, a multa é fixada em até cem vezes a remuneração 
percebida pelo agente (art. 12, III), na hipótese de dano ao patrimônio público em até duas ve-
zes o valor do dano (art. 12, II) e, no caso de enriquecimento ilícito, em até três vezes o valor do 
acréscimo patrimonial. Assim, verbi gratia, o agente que perceba elevada remuneração poderá, 
especificamente em relação à sanção de multa, ser beneficiado com o enquadramento de sua 
conduta na tipologia dos arts. 9º ou 10 da Lei n. 8.429/1992 sempre que a vantagem auferida ou 
o dano causado não forem tão elevados. 

Em que pese à incongruência apontada, entendemos que é defeso ao órgão jurisdi-
cional, a partir da individualização do preceito primário (arts. 9º, 10 ou 11), utilizar-se de partes 
de múltiplos preceitos secundários (art. 12, I, II ou III), terminando por usurpar a função legis-
lativa e montar aquela reprimenda que lhe pareça mais adequada à hipótese. O argumento de 
que as figuras dos arts. 9º e 10 da Lei de Improbidade pressupõem a prévia violação dos princí-
pios regentes da atividade estatal, o que tornaria legítima a utilização de uma das sanções que 
compõem o feixe cominado aos tipos do art. 11, prova em excesso. 

Com efeito, o princípio da consunção, que indica que uma conduta é meio necessário 
ou normal fase de preparação ou de execução de outra, de larga utilização em se tratando de 
conflito aparente de normas penais, deve ser necessariamente aplicado. A própria lei, ao des-
crever a tipologia dos atos de improbidade dos arts. 9º e 10 e cominar as respectivas sanções, já 
incluiu em si o desvalor da conduta prevista no art. 11, não permitindo a sua simultânea aplica-
ção com as demais figuras. O sentido da lei traz em si essa carga valorativa.

Não fosse assim, sempre que constatássemos a prática de ato de improbidade pro-
gressivo, figura indicadora de que o agente, em um mesmo contexto de ação, passou de um ato 
menos grave a outro mais grave, deveria ele sofrer todas as sanções cominadas aos atos de im-
probidade dotados de menor severidade, e não apenas uma única sanção, in casu, a multa. Ou a 
absorção se dá por inteiro ou é de logo afastada, o que não se admite é a sua incidência parcial. 

1.2.8. Pluralidade de Atos de Improbidade.

Havendo pluralidade de atos, múltiplos serão os feixes de sanções a serem aplicados. 
Para melhor compreensão dessa proposição, deve-se inicialmente observar que não apresen-
tam maior dificuldade as sanções de perda da função pública, ressarcimento do dano e perda 
de bens de origem ilícita. 

Tal é justificável, pois, em havendo perda da função pública, impossível será que o 
agente a perca outra vez, salvo se houver posterior aquisição de nova função e outros ilícitos 
sejam praticados. As demais sanções referidas, por sua vez, somente poderão ser aplicadas em 
estando presentes os pressupostos fáticos que as autorizam. 
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Inexistirão, assim, maiores dificuldades na aplicação de tais sanções. No entanto, a 
suspensão dos direitos políticos, o pagamento de multa e a proibição de contratar com o Poder 
Público ensejarão o surgimento de maiores controvérsias. 

Tratando-se de ato de improbidade praticado em detrimento das entidades referidas 
no art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992, a obrigação de ressarcir o dano causado não 
pode resultar em montante superior à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres 
públicos, conforme expressa determinação da parte final do referido dispositivo. Em sendo a 
apuração do débito transferida para a fase de liquidação de sentença, esta deve dispor no sen-
tido referido, evitando-se o descumprimento da lei e o ressarcimento em montante superior ao 
dano suportado pelo erário. 

Não obstante a letra do preceito, o qual dispõe sobre a limitação da sanção patrimo-
nial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos, entendemos que somente 
o ressarcimento do dano, considerado sanção pela Lei n. 8.429/1992, estará sujeito a tal limita-
ção, não a multa cominada. Enquanto o ressarcimento tem caráter indenizatório, justificando 
a correspondência com o dano causado aos cofres públicos, a multa tem natureza punitiva, o 
que torna desarrazoada qualquer tentativa de vincular a sua aplicação ao montante do dano. 

Essa conclusão é robustecida quando se constata que a multa é cominada em valo-
res relativos, associados à natureza do ato de improbidade e desvinculados dos prejuízos su-
portados pelo patrimônio público. Ademais, em prevalecendo interpretação diversa, a multa, 
em casos tais, nunca seria aplicada, pois a obrigação de ressarcir o dano sempre abrangerá 
toda a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos, o que acarretará a mera 
recomposição do status quo, sem qualquer punição de ordem pecuniária para o ímprobo. 

A suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratar com o Poder Público são 
sanções que apresentam delimitação temporal, tornando-se efetiva a primeira, a teor do art. 20 
da Lei n. 8.429/1992, com o trânsito em julgado da sentença condenatória; e, a segunda, a con-
trario sensu do referido dispositivo, com a prolação da sentença monocrática. 

Considerando a delimitação temporal e inexistindo nesta seara norma semelhante 
àquelas previstas nos arts. 69, 70 e 71 do Código Penal e no art. 111 da Lei de Execução Penal, 
não há que se falar em soma das sanções aplicadas em diferentes processos, pois, ante as ne-
fastas consequências que daí advirão, podendo culminar com a suspensão dos direitos polí-
ticos do cidadão por várias dezenas de anos, somente norma específica poderia amparar tal 
entendimento, não a analogia.

Ante a ausência de lei específica e por ser mais benéfico ao agente, deve-se adotar 
o denominado sistema da absorção, segundo o qual a sanção temporal mais grave absorve as 
demais da mesma espécie. Assim, à possibilidade de aplicação de tais sanções em diferentes 
processos deve-se correlacionar o entendimento de que elas poderão se sobrepor e acarretar a 
efetividade de somente uma. 
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Sendo aplicada, v.g., a sanção de suspensão dos direitos políticos em distintos pro-
cessos, com diversos termos a quo, será facilmente identificada a presença de períodos de su-
perposição ou mesmo eficácia isolada daquela que for por último aplicada ou que seja fixada 
em níveis mais elevados. De qualquer modo, será inadmissível a soma das sanções. 

Igual entendimento será aplicado em sendo os diferentes atos de improbidade apu-
rados no mesmo processo, o que, em termos práticos, culminará com a aplicação de uma única 
sanção de cada espécie, utilizando-se o órgão jurisdicional da maior determinação relativa (li-
mites mínimo e máximo) prevista no art. 12. Neste caso, identificada a maior reprovabilidade 
da conduta e o possível hábito do agente em praticar tais ilícitos, será imperativa a exasperação 
da sanção. 

No que concerne às sanções de multa, serão elas passíveis de aplicação cumulativa, 
consoante as delimitações estabelecidas para cada um dos feixes de sanções. Tal cumulativida-
de apresentar-se-á de forma clara sempre que os ilícitos forem perquiridos em processos dis-
tintos. Em sendo os ilícitos apurados em um único processo, será necessária a individualização 
da sanção relativa a cada um deles, chegando-se, ao final, a uma única soma pecuniária, a qual 
será necessariamente exasperada por comportar as diferentes multas que integram os feixes de 
sanções a que estava sujeito o agente.
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HUGO NIGRO MAZZILLI

2. DIREITOS DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS.

2.1. As várias categorias de interesses.

2.1.1. Interesse público e interesse privado.

Mazzilli, ao discorrer sobre a clássica dicotomia entre interesse público e interesse 
privado, aponta duas principais críticas:

a) Em primeiro lugar, hoje, a expressão interesse público tornou-se equívoca, quando 
passou a ser utilizada para alcançar também os chamados interesses sociais, os interesses 
indisponíveis do indivíduo e da coletividade, e até os interesses coletivos ou os interesses 
difusos. Assim, o próprio legislador não raro abandona o conceito de interesse público como 
interesse do Estado e passa a identificá-lo como o bem geral;

b) Em segundo lugar, tem-se reconhecido que existe uma categoria intermediária de 
interesses que, embora não sejam propriamente estatais, são mais que meramente individuais, 
porque são compartilhados por grupos, classes ou categorias de pessoas, como moradores de 
uma região quanto a questões ambientais comuns.

*Marco da sistematização da defesa dos interesses de grupos no Brasil → 
Advento da Lei n. 7.347/85 (LACP) e do Código de Defesa do Consumidor, 
que distinguiu os interesses transindividuais em difusos, coletivos em 
sentido estrito e individuais homogêneos.

2.1.2. Interesse público primário e secundário.

Para o autor, baseando-se na doutrina italiana de Renato Alessi, faz-se necessário 
estabelecer a distinção entre interesse público primário e interesse público secundário, uma 
vez que o interesse do Estado ou dos governantes não coincide necessariamente com o bem 
geral da coletividade.

Assim:

- Interesse público primário (o bem geral) é o interesse social, ou seja, o interesse da 
sociedade ou da coletividade como um todo;

- Interesse público secundário corresponde ao modo pelo qual os órgãos da 
Administração veem o interesse público.
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* Mazzilli aduz que, apesar de alguns doutrinadores sustentarem o esvaziamento 
do conceito interessse público, ainda crê na supremacia da noção de bem comum, ou seja, o 
interesse público primário.

2.1.3. Interesses transindividuais e sua tutela coletiva.

Características da tutela coletiva:

a) Na tutela coletiva, estabelece-se uma controvérsia sobre interesse de grupos, 
classes ou categorias de pessoas;

b) Conflituosidade entre os próprios grupos envolvidos;

c) Legitimação extraordinária;

d) Pedido é formulado em proveito de um grupo;

e) A destinação, em regra, do produto da indenização é especial;

f) Imutabilidade do decisum ultrapassa o limite das partes processuais (em regra);

g) Preponderância dos princípios de economia processual
 

2.1.4. Interesses difusos.

Quanto aos interesses difusos, existem aqueles:
 

a) Tão abrangentes que chegam a coincidir com o interesse público (Ex.: Meio 
Ambiente);

b) Menos abrangentes que o interesse público, mas que não se confundem com o 
interesse geral da coletividade (Ex.: Consumidores de um produto);

c) Em conflito com o interesse da coletividade (Ex.: interesse dos trabalhadores na 
indústria do tabaco);

d) Em conflito com o interesse do Estado, enquanto pessoa jurídica (Ex.: Contribuintes);

e) Atinentes a grupos que mantêm conflitos entre si.

Terminologia* Interesses difusos x direitos difusos--→ interesse é pretensão, enquanto 
direito é a pretensão amparada pela ordem jurídica.
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2.1.5. Interesses coletivos.

Mazzilli destaca que os interesses coletivos dizem respeito a grupo, categoria ou classe 
de pessoas determinadas ou determináveis, ligadas pela mesma relação jurídica básica, ao 
passo que os interesses difusos supõem titulares indetermináveis, ligados por circunstâncias 
de fato.

Em contraposição aos interesses individuais homogêneos, deve-se levar em 
consideração a divisibilidade do interesse.

2.1.6. Interesses individuais homogêneos.

É possível distinguir a multiplicidade de lesões individuais de direitos individuais 
homogêneos?

→ O autor responde: A multiplicidade de lesões individuais pode, ou não, gerar 
interesses individuais homogêneos; para que múltiplas lesões individuais sejam consideradas 
como interesses individuais homogêneos, devem ter origem comum (quando decorram da 
mesma relação jurídica ou das mesmas condições de fato, e gerem danos individualmente 
variáveis, mas de objeto divisível).

2.2. Conclusões.

Quadro Sinótico:

INTERESSES GRUPO OBJETO ORIGEM

Difusos Indeterminável Indivisível Situação 
de fato

Coletivos Determinável Divisível Relação 
jurídica

Individuais 
homogêneos Determinável Divisível Origem 

comum

3. LEGITIMAÇÃO ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.

3.1. Legitimação ordinária.

É, sem dúvidas, a regra. Nesse sentido, Mazzili discorre:

Excetuadas as hipóteses em que o Estado reserve a si próprio a iniciativa 
de agir, no mais, diante da natureza disponível dos direitos privados, 
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o ordenamento privilegia o individualismo para identificar os sujeitos 
legitimados que podem pedir a atuação dos órgãos jurisdicionais em 
busca da restauração da ordem jurídica violada.

3.2. Legitimação Extraordinária.

A legitimação extraordinária ou especial dá-se em proveito da efetividade da defesa 
do interesse violado.

O autor destaca que nem todos os estudiosos reconhecem que se trata de legitimação 
extraordinária aquela que se encontra no polo ativo das ações civis públicas ou coletivas, 
sendo, pois, para eles uma verdadeira legitimação ordinária. Entretanto, Mazzilli discorda dessa 
posição e defende que, nessas ações, o legitimado ativo faz muito mais do que defender direito 
próprio: “Aí está em jogo o interesse de cada integrante do grupo, tanto que a imutabilidade 
do decisum poderá alcançar todo o grupo lesado”.

 Outra corrente de estudiosos diz que a legitimação é autônoma. Contudo, Mazzilli 
não se filia a esse entendimento, uma vez que, para o autor, a legitimação será extraordinária 
sempre que alguém, em nome próprio, defenda direito alheio, pouco importando se o 
substituído é pessoa determinada ou um grupo indeterminado de pessoas.

Merecem destaque os seguintes excertos, in verbis:

Em suma, entendemos que o pedido formulado em ação civil pública ou 
coletiva não visa apenas à satisfação do interesse do autor, mas sim à de 
todo o grupo lesado; dessa forma, os legitimados ativos também zelam 
por interesses transindividuais de todo o grupo, classe ou categoria de 
pessoas, os quais não estariam legitimados a defender, a não ser por 
expressa autorização legal.
Dessa forma, cremos que esse fenômeno configura preponderantemente 
a legitimação extraordinária, ainda que, em parte, alguns legitimados 
ativos possam, nessas ações, também estar a defender interesse próprio, 
englobado no pedido coletivo.
Enfim, se entendêssemos que os legitimados ativos à ação civil pública 
ou coletiva agem por direito próprio, chegaríamos à incorreta conclusão 
de que jamais haveria litispendência ou coisa julgada entre duas ações 
civis públicas com a mesma causa de pedir e o mesmo objeto, quando 
movidas por legitimados ativos diferentes.


