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SÍNTESE DOGMÁTICA 

 

Na ação de improbidade administrativa, o conflito que se estabelece é entre o direito de liberdade, 

em sentido amplo, e a defesa do patrimônio público, bem constitucionalmente protegido. O direito de liberdade, 

como os demais direitos inscritos no catálogo de direitos fundamentais, não é absoluto e sujeita-se a ponderações, 

com base no princípio da proporcionalidade, quando em rota de colisão com outro direito fundamental ou bem 

constitucionalmente protegido. Apesar do conteúdo sancionatório da ação de improbidade administrativa, os 

princípios penais, que irradiam do direito de liberdade, não têm aplicação absoluta na ação de improbidade 

administrativa. Nesse contexto, o direito fundamental à presunção de não culpa, consectário lógico do direito 

fundamental de liberdade, do qual decorre a regra processual probatória que impõe ao autor da ação de 

improbidade o ônus da prova do ato de improbidade, pode sofrer restrições adequadas, necessárias e proporcionais, 

a partir do princípio da proporcionalidade. A distribuição dinâmica do ônus da prova, autorizada no artigo 373, § 

1º, do CPC constitui mecanismo de maximização dos direitos em conflito no processo e, por essa razão, sua 

aplicação no âmbito da ação de improbidade administrativa encontra compatibilidade constitucional e representa, 

num cenário de corrupção institucionalizada, importante ferramenta para a efetividade da defesa do patrimônio 

público. 
 

PROPOSTA DE ENUNCIADO 

 
A distribuição dinâmica do ônus da prova, autorizada no artigo 373, § 1º, do CPC constitui mecanismo 

de maximização dos direitos em conflito no processo e, por essa razão, sua aplicação no âmbito da ação de improbidade 

administrativa encontra compatibilidade constitucional e representa importante ferramenta para a efetividade da defesa 

do patrimônio público. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Muito tem se discutido sobre a possibilidade de “inversão do ônus da prova” no âmbito da ação por 

improbidade administrativa. 

 

As primeiras posições favoráveis a esse entendimento basearam-se na possibilidade de aplicação do 

artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, a partir do microssistema de tutela coletiva. Posteriormente, com o 

advento do novo Código de Processo Civil (CPC), que em seu artigo 373, § 1º previu, expressamente, a distribuição 

dinâmica do ônus da prova, novo fôlego conquistou a tese da possibilidade de sua aplicação às ações de improbidade 

administrativa. 

 

O Superior Tribunal de Justiça, entretanto, instado a se manifestar sobre a questão, no final do ano de 

2017, pronunciou-se sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova no âmbito da ação de improbidade 

administrativa. Segundo o Tribunal da Cidadania, diante da gravidade das sanções a serem aplicadas no processo por 

improbidade administrativa, deve prevalecer o princípio da presunção de inocência, o que impõe ao Ministério Público 

o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, qual seja a prática efetiva do ato de improbidade administrativa, nos 

termos do que estabelece o artigo 3331do CPC. Eis excerto do voto do relator: 
 
[…] Muito embora espoquem pela doutrina alguns arroubos a proclamar a possibilidade de inversão do ônus da 

prova em ações relativas a improbidade administrativa, por se tratarem de ações coletivas, sujeitas a expansão do 

sistema do CDC, a mim não restam dúvidas que, inclusive em virtude das penalidades de mencionadas ações, 

tendentes a imposição de severas consequências aos demandados, deve prevalecer o princípio constitucional da 

presunção de inocência (Art. 5°, LVII da CF), e, de consequência, ser o ônus da prova distribuído nos moldes do 

artigo 333 do C.P.C., ou seja, cumprindo ao autor a demonstração do fato constitutivo de seu direito, no caso, a 

efetiva prática de ato de improbidade administrativa por parte do demandado (STJ, REsp 1.640.227/GO, Rel. Min. 

Og Fernandes, j. 20/11/2017). 

 

Referida posição tem como pano de fundo o entendimento consagrado no âmbito do Superior Tribunal 

de Justiça, a partir do que estabelece o artigo 37, § 4º, da Constituição Federal, de que a ação de improbidade 

administrativa, em razão de seu caráter sancionatório, tem natureza mista, razão por que a ela são aplicáveis as regras 

processuais civis com observância dos princípios penais (REsp 721.190/CE, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, 

  
1 A referência é ao Código de Processo Civil de 1973. Entretanto a disposição foi reproduzida no artigo 373, § 1º do CPC/2015. 



 

julgado em 13/12/2005, DJ 13/02/2006, p. 696; REsp 761.972/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado 

em 27/03/2007, DJ 03/05/2007, p. 219). 
 

A partir desse entendimento, e de uma suposta prevalência do princípio da inocência sobre o direito à 

prova, consectário lógico do direito de ação, do devido processo legal e do direito à tutela jurisdicional justa, tem-se 

afastado a possibilidade de aplicação, no âmbito do processo por improbidade administrativa, do disposto no artigo 373, 

§ 1º, do CPC, que autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova, ou como alguns preferem nominar “inversão do 

ônus da prova”. 

 

Entretanto, conforme se verá, tal posição desconsidera o conflito de interesses subjacente a ação de 

improbidade administrativa e, negando aplicação ao princípio da proporcionalidade, recusa uma eficácia ótima aos 

direitos fundamentais e a bens constitucionalmente protegidos, em rota de colisão. 

 

À luz do princípio da proporcionalidade e do conflito de interesses subjacente ao processo por 

improbidade administrativa, propõe-se discutir a abrangência e limites da aplicação dos princípios penais na ação de 

improbidade administrativa, a fim de demonstrar a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova na referida 

ação, com base no que estabelece o artigo 373, § 1º, do CPC. 

 
1. UMA NECESSÁRIA INCURSÃO NO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO 

FUNDAMENTO PARA A PONDERAÇÃO DE BENS 

 

Do ponto de vista fenomenológico-existencial, a existência humana caracteriza-se pela coexistência. Não 

é possível conceber a existência humana senão inserida no âmbito de um processo histórico-social. Se os homens 

coexistem também os direitos coexistem, co-determinam-se e se co-limitam2, razão por que é possível afirmar que os 

limites aos direitos fundamentais decorrem da sociabilidade humana. 
 

Do ponto de vista dogmático-constitucional, os direitos fundamentais são, também, relativos e limitáveis, 

porquanto constitucionalizados. A limitação aos direitos fundamentais, pois, decorre da própria positivação dos direitos 

em uma ordem constitucional, a qual, além de não atribuir ao arbítrio do titular a determinação do âmbito e do grau de 

satisfação do direito, liga-os a uma ideia de responsabilidade social e integra-os ao conjunto de valores comunitários. 

Segundo Miranda3, as limitações reconduzem-se “1º) à conjugação dos direitos, liberdades e garantias entre si e com 

outros direitos fundamentais e 2º) à conjugação com princípios objetivos, institutos, interesses ou valores constitucionais 

de outra natureza”. 
 

Foi, portanto, a partir da inserção, nos textos constitucionais, de direitos universais, ou seja, garantidos 

em igualdade de condições a todos os integrantes da sociedade, heterogêneos, por traduzirem pretensões diversas, 

muitas vezes incompatíveis entre si, por meio de normas principiológicas e da necessidade de resolver casos de tensão 

entre direitos fundamentais e bens constitucionalmente protegidos que se desenvolveu a ideia de ponderação e, com ela, 

o princípio da proporcionalidade. 

 

Falar em ponderação de bens pressupõe, necessariamente, a verificação de uma colisão entre bens ou 

direitos constitucionalmente protegidos. Segundo Canotilho4, as colisões podem ser autênticas, também denominadas 

próprias, ou inautênticas, também denominadas impróprias: 
 
[...] considera-se existir uma colisão autêntica de direitos fundamentais quando o exercício de um direito fundamental 

por parte de seu titular colide com o exercício do direito fundamental por parte de outro titular. [...] A colisão de 

direitos em sentido impróprio tem lugar quando o exercício de um direito fundamental colide com outros bens 

constitucionalmente protegidos. 

 

Steinmetz5, partindo da conceituação de Alexy, sobre colisão de direitos fundamentais em sentido estrito 

(que se manifesta entre direitos fundamentais) e colisão de direitos fundamentais em sentido amplo (que se manifesta 

entre direitos fundamentais e bens constitucionalmente protegidos), conclui cuidar-se de um mesmo fenômeno: colisão 

de direitos fundamentais. 
 

Com razão o autor, pois bens constitucionalmente protegidos que, em rota de colisão com direitos 

  
2 STEINMETZ, Wilson Antônio. Colisão de direitos fundamentais e princípio da proporcionalidade. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2001. 
3 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. 2. ed. Coimbra: Coimbra, 1998, t. IV: direitos fundamentais. 
4 CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003. 
5 STEINMETZ, Wilson Antônio. Colisão de direitos fundamentais e princípio da proporcionalidade. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2001. 



 

fundamentais, estão sujeitos à ponderação, são aqueles que, direta ou indiretamente, concretizam a dignidade  humana, 

valor esse que condensa e sintetiza os valores fundamentais que esteiam a ordem constitucional vigente. 

 

Evidenciada uma situação real de colisão entre direitos fundamentais ou entre direitos fundamentais e 

bens constitucionalmente protegidos, a ponderação exsurge como técnica de otimização dos direitos constitucionais, 

segundo as possibilidades fáticas e jurídicas. 

 

A noção de ponderação, segundo Canotilho6, baseia-se na inexistência de uma hierarquia abstrata de 

bens constitucionais o que exige uma norma de decisão que considere as circunstâncias do caso, bem como na natureza 

principial das normas que conferem direitos fundamentais, que as caracterizam como mandados de otimização, a serem 

realizados dentro das possibilidades fáticas e jurídicas. 
 

Nessa linha de intelecção, é importante pontuar que as restrições a direitos fundamentais que se fazem 

por meio da ponderação de bens, em aplicação do princípio da proporcionalidade, pressupõe a estruturação de uma 

relação meio-fim, na qual o meio utilizado deve ser racional, não-excessivo, não-arbitrário e proporcional ao fim 

almejado. 

 

Conforme adverte Canotilho7 , o princípio exige que na relação meio-fim haja uma reciprocidade 

razoável, racional, onde “[...] meios e fins são colocados em equação mediante um juízo de ponderação, com o objetivo 

de se avaliar se o meio utilizado é ou não desproporcionado em relação ao fim”. 
 

A partir daquilo que Alexy 8  denomina “lei de colisão” é possível perquirir qual dos direitos 

constitucionais em rota de colisão precede ao outro, é dizer, tem maior peso, no caso concreto. Estabelecida a 

precedência do direito no caso concreto e verificada a legitimidade constitucional do fim que se pretende alcançar, as 

máximas da proporcionalidade (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito) estabelecerão os limites 

de otimização dos direitos contrapostos. 
 

A máxima da adequação impõe que a restrição a um dos direitos constitucionais em colisão seja apta à 

realização do direito contraposto. O subprincípio da necessidade impõe a análise da imprescindibilidade do meio 

adequado para a realização do direito contraposto. Já a proporcionalidade em sentido estrito consubstancia a ponderação 

propriamente dita e impõe uma relação de reciprocidade entre a restrição imposta e o fim alcançado. A restrição imposta 

deve guardar uma relação de proporcionalidade com a realização do direito contraposto. Quanto maior a restrição, maior 

deve ser o grau de realização do direito em colisão. 

 

A restrição resultará ilegítima e, portanto, não fundamentada do ponto de vista constitucional, se o 

conteúdo essencial do direito fundamental for afetado. 

 

Para os adeptos das teorias relativas, o conteúdo essencial do direito fundamental é afetado sempre que 

não houver, a partir das máximas da proporcionalidade, motivo ou justificação suficiente para a limitação ou quando o 

direito fundamental deixar de ter eficácia na vida social9. O conteúdo essencial não é fixado de uma vez por todas, mas 

no caso concreto, e se refere àquela parte do direito atingido pelo limite desproporcional. 
 

Segundo as teorias absolutas, os direitos fundamentais têm sempre um núcleo duro, que exclui por 

completo a ingerência dos poderes públicos e que não pode ser afetado, ainda que se persiga um fim legítimo e mesmo 

que a restrição seja adequada, necessária e proporcional, o que, para alguns, identificar-se-ia com a dignidade humana. 

 

Se é certo que, em alguns casos, a identificação do núcleo intangível revela-se fácil tarefa, outros haverá 

em que esse limite não resultará tão claro. Por essa razão, para os fins da presente explanação, adere-se ao entendimento 

de que ilegítima será a restrição, por afetar o núcleo essencial do direito fundamental, sempre que for desproporcional 

ou retirar a sua eficácia na vida social. 

 

2. O CONFLITO DE INTERESSES SUBJACENTE NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

  

A discussão acerca dos limites de aplicação dos princípios penais na ação de improbidade administrativa, 

ante o seu caráter sancionatório, perpassa, necessariamente, por uma breve análise do conflito penal e dos discursos 

  
6 CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003. 
7 CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003. 
8 ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Políticos e Constitucionales, 2002. 
9 HESSE, Konrad. Elementos de direito constitucional da República Federal da Alemanha. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris Editor, 

1998. Tadução da 20a. edição alemã. 
 



 

legitimantes do exercício do poder punitivo, na esfera penal. 

 

Esse delineamento revela-se importante, porquanto é a partir dele que se poderá vislumbrar semelhanças 

e dessemelhanças no conflito subjacente ao processo penal e no conflito subjacente ao processo por improbidade 

administrativa, para, na sequência, aferir até que ponto as restrições, especialmente dos direitos fundamentais que se 

expressam por meio dos princípios penais, são legítimas no processo por improbidade administrativa. 

 

A partir do momento em que o Estado confiscou o conflito penal da vítima, por volta do século XIII e, 

assumiu o exercício do poder de punir, necessário foi desenvolver um discurso justificador da legitimação do Estado 

para impor a sanção em razão do crime. O discurso de defesa social surgiu, inicialmente, baseado na ideia de sociedade 

como organismo e da superioridade dos inquisidores e sua imunidade ao mal10. Com a Revolução Industrial, quando a 

ideologia de justificação da sociedade passou a ser elaborada a partir da ideia de contrato social, o discurso de defesa 

social foi retomado: o direito de defesa, a partir do momento em que cada homem o transfere para a sociedade pelo 

contrato, torna-se irrenunciável por esta. O dano causado pelo infrator gera uma obrigação não só para com a vítima, 

mas para com a sociedade, que tem o dever de castigá-lo. 
. 

Com base na premissa da defesa social, foram desenvolvidos os discursos jurídico-penais que se 

encontram na base do sistema penal brasileiro e sustentam a concepção de que o conflito que se estabelece em razão do 

crime é entre o direito de liberdade do agressor e a segurança da sociedade, ofendida com a conduta delituosa. Esses 

discursos, na atualidade, assumiram o enfoque da “segurança pública”, “segurança cidadã” ou “segurança urbana”. 

 

É dizer: a compressão ao direito de liberdade do infrator justificar-se-ia para a realização do direito 

contraposto: a segurança social. 

 

Entretanto, a operatividade real do sistema penal (sua seletividade, violência, degradação a que submete 

o indivíduo) em conjunto com a incapacidade da pena de cumprir os fins propostos (prevenção geral negativa, pela 

dissuasão da prática delitiva no corpo social, prevenção geral positiva, pelo incentivo a adesão do grupo ao cumprimento 

das leis e prevenção especial, pela ressocialização) pôs em discussão a ilegitimidade das compressões decorrentes da 

aplicação do princípio da proporcionalidade na seara penal. 

 

O princípio da proporcionalidade, segundo Santos11 , sem dúvida, integra o ordenamento jurídico-

constitucional brasileiro, uma vez que a ideia de proporcionalidade é inerente a qualquer conceito jurídico possível de 

poder em um Estado Democrático de Direito. 
 

De fato, conforme sustentou-se no item anterior, num sistema de direitos fundamentais, a compressão de 

um direito fundamental em rota de colisão com outro ou com bens constitucionalmente protegidos somente se justifica 

à medida que possibilita a maximização do direito contraposto, sem que essa compressão atinja o núcleo essencial do 

direito. Se houver desproporção entre a restrição imposta e a realização do direito ou ainda se a restrição for tal que 

afaste por completo a eficácia social do direito, atingido estará o núcleo essencial e ilegítima também resultará a 

compressão12. 
  

Em um sistema penal em que a pena privativa de liberdade assume protagonismo e em que a 

operatividade desse sistema revela-se extremamente degradante, a compressão do direito de liberdade que se dá com a 

aplicação da pena atinge o núcleo essencial do direito. Isso porque, além de a sanção privativa de liberdade retirar toda 

e qualquer capacidade de autodeterminação do indivíduo, submete-o a toda forma de degradação, diante da 

operatividade real do sistema, sem que se realize, com um mínimo de eficácia, o direito contraposto, qual seja a 

segurança pública. 

 

E foi a partir dessa constatação, que os tribunais pátrios conferiram aos princípios penais um peso quase 

que absoluto no processo penal, apesar de não existirem, no sistema constitucional brasileiro, direitos absolutos. 

 

Diversa é a situação no âmbito do conflito que se insere na seara da improbidade administrativa. Nesse 

âmbito, o conflito de interesses que se instaura é entre o direito de liberdade, em sentido amplo, do agente ímprobo e o 

patrimônio público. Não um patrimônio qualquer, mas um patrimônio material e moral, vinculado à realização de uma 

gama de direitos fundamentais e cuja proteção foi delineada constitucionalmente. 

 

No âmbito desse conflito, restrições ao direito de liberdade em sentido amplo do agente ímprobo podem, 

  
10  ZAFFARONI, Eugenio Raúl et al. Direito penal brasileiro: teoria geral do direito penal. 2.ed. Rio de Janeiro: Revan, 2003, vol. I. 
11 SANTOS, Gustavo Ferreira. O princípio da proporcionalidade na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: limites e possibilidades. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. 
12 PRADO, Fabiana Lemes Zamalloa. A ponderação de interesses em matéria de prova no processo penal. São Paulo: IBCCRIM, 2006. 



 

no caso concreto, levar à realização do direito contraposto, qual seja a defesa do patrimônio público. As restrições que 

se efetivam ao direito de liberdade, em decorrência da aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade 

Administrativa são, pois, aptas à realização do direito contraposto na mesma ou em superior medida da restrição imposta. 

 

Isso porque, como já pontuado, além de a liberdade não ser um direito absoluto no sistema de direitos 

fundamentais13, como nenhum outro direito o é, os direitos de liberdade que são restringidos com a aplicação das 

sanções por improbidade são manifestações em 2º grau da dignidade14 e  sua compressão tem aptidão para realizar o 

direito contraposto. Exemplifica-se: no momento em que se impede o agente público de exercer cargo público, seja pela 

perda do cargo ou pela suspensão dos direitos políticos, ou de contratar com o poder público, faz-se cessar a conduta 

ilegal sem atingir o núcleo essencial do direito de liberdade, porquanto remanesce com ele a capacidade de 

autodeterminação, de participação na vida social, de exercício da mesma ou de outras atividades em âmbito privado. 

No momento em que se obtém o ressarcimento ao erário, possibilita-se a realização dos direitos fundamentais 

vinculados ao patrimônio público. 
 

Assim, o estabelecimento de uma precedência absoluta do direito de liberdade e dos princípios penais 

que o concretizam, no âmbito do processo por improbidade administrativa, além de ir de encontro ao sistema de direitos 

fundamentais, compromete a eficácia normativa das normas constitucionais, razão por que não encontra amparo 

constitucional. 

 

3. A DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA COMO CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO À TUTELA 

JURISDICIONAL 

 

A Constituição Federal de 1988 consagra, como garantia fundamental, o acesso a justiça, em seu artigo 

5º, inciso XXXV, nos seguintes termos: 

 
Art. 5º. [...] 

XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito; 

[...]. 

 

A referida disposição constitucional, porquanto inserta no catálogo de direitos fundamentais, confere um 

direito a tutela jurisdicional em seu sentido formal e material. 

 

Em sua acepção formal, a garantia abrange o acesso ao Poder Judiciário e todos os mecanismos para o 

referido acesso. Do ponto de vista material, a garantia constitucional à tutela jurisdicional traduz o direito fundamental 

à tutela jurisdicional justa e de todos os mecanismos para a obtenção dessa tutela15. 
 

O processo exsurge, assim, como instrumento para a efetivação da garantia constitucional à tutela 

jurisdicional em seu sentido material que, em última análise, reconduz-se à garantia de efetividade dos direitos 

fundamentais e bens constitucionalmente protegidos. No âmbito de um sistema de direitos fundamentais, o processo 

tem a função de maximizar os interesses em conflito e propiciar, assim, uma eficácia ótima a referidos direitos, dentro 

das possibilidades fáticas e jurídicas, razão por que deve ser orientado, em seu desenrolar, pelo princípio da 

proporcionalidade. 

 

A existência de um real conflito de interesses subjacente ao processo por improbidade administrativa 

erige-o ao locus constitucionalmente adequado para a “solução” do conflito. 

 

Nesse contexto, o direito à prova, como consectário lógico do direito de ação, do direito à ampla defesa 

e ao contraditório, assume especial importância na obtenção da tutela jurisdicional em seu sentido material e à efetivação 

dos direitos fundamentais e bens constitucionalmente protegidos em rota de colisão. 

 

  
13 Em el caso de los principios absolutos, se trata de principios sumamente fuertes, es decir, de principios que, en ningún caso, pueden ser 

desplazados por otros. Si existen principios absolutos, hay que modificar la definición del concepto de principio, pues el hecho de que exista 
um principio que, en caso de colisión, tiene que preceder a todos los otros principios, es decir también a aquél que dice que las reglas 

estatuidas tienen que ser obedecidas, significa que su realización no conoce limites jurídicos. (ALEXY, Robert. Teoría de los derechos 

fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Políticos e Constitucionales, 2002) 
14 Sarlet fala da necessidade de reconhecer graus de vinculação dos direitos fundamentais com o princípio da dignidade da pessoa humana, 

invocando lição de Vieira de Andrade, para quem ‘alguns direitos fundamentais constituem explicitações de 1º grau da ideia de dignidade da 

pessoa humana (vida, liberdade física e de consciência etc.), ao passo que outros se revelam apenas uma decorrência desses direitos básicos, 

completando-os como explicitações de 2º grau, de acordo com as circunstâncias sociais, econômicas, políticas, ideológicas concretas de 
cada ordem constitucional’, (ANDRADE apud SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 2 ed. rev. e atual. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2001). 
15 DIDIER JR. Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil. Teoria da prova, direito 

probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. Salvador: Editora Jus Podivm, 10. ed., 2015, Vol. 2. 



 

As regras de distribuição do ônus da prova estabelecidas pelo legislador consubstanciam, assim, 

ponderações realizadas, pelo legislador, de princípios e bens constitucionalmente protegidos, que se busca realizar por 

meio do processo, como instrumento de efetivação do direito à tutela jurisdicional, em seu sentido material. 

 

No âmbito da legislação ordinária, várias são as disposições processuais que, a partir de ponderações de 

interesses, objetivam dar concretude ao direito a tutela jurisdicional e, em consequência, aos direitos fundamentais em 

rota de colisão. É o que se extrai do artigo 373 do CPC. 

 

A distribuição do ônus da prova feita pelo legislador ordinário no artigo 373 do CPC almeja, à luz do 

direito à igualdade, que se irradia para o processo, a partir de uma ponderação, atribuir de modo isonômico o ônus 

probatório às partes litigantes no processo, concretizando assim a igualdade processual necessária à efetividade dos 

direitos fundamentais em rota de colisão, cuja otimização se dá pelo processo. 

 

Entretanto, o próprio legislador, nos §§ 1º e 2º do artigo 373 do CPC, em razão da complexidade das 

relações sociais, autorizou o julgador a, nas circunstâncias expressamente definidas em lei, distribuir de modo diverso 

o ônus da prova, também a partir de uma ponderação de interesses e com o objetivo de garantir a igualdade processual 

e a máxima efetividade dos direitos fundamentais em conflito, diante de situações concretas que, de alguma forma, 

comprometam a isonomia processual e, em consequência, a máxima efetividade do direito à tutela jurisdicional e os 

direitos fundamentais que por meio desta se concretizam. 

 

Essa possibilidade não é nova no direito brasileiro. No âmbito da relação consumerista, onde primeiro 

se manifestou a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova, o legislador ordinário, atento às peculiaridades 

dos direitos em conflito, bem como à hipossuficiência do consumidor, estabeleceu: 

 
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

[...]; 

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo 

civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiência; 

[...]. 
 

Outras disposições específicas, também baseadas em ponderações de interesses, são estabelecidas pelo 

legislador com o objetivo de maximizar o direito à tutela jurisdicional, em seu sentido material, e os direitos 

fundamentais que, no processo, se encontram em colisão. 

 

É o que se verifica pelo disposto no artigo 17, § 6º, da Lei 8.429/92 – Lei de Improbidade Administrativa 

– ao estabelecer: 

 
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. 

[...]; 

§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. 
 

Diferentemente do regramento estabelecido na legislação processual civil, exigiu o legislador, na ação 

de improbidade administrativa, que seja ela exercitada com “indícios suficientes da existência do ato de improbidade 

administrativa” ou “com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas”. 

 

A imposição desse ônus ao autor da ação - Ministério Público ou a pessoa jurídica interessada – 

consubstancia, de igual forma, uma ponderação de interesses, feita pelo legislador, diante do ônus decorrente do 

processo por improbidade administrativa e da possibilidade de ações infundadas e objetiva preservar, neste momento 

da relação processual, o direito de liberdade do cidadão contra o arbítrio estatal. 

 

Diante desse quadro normativo, tem-se que, no âmbito da ação por improbidade administrativa, são 

aplicáveis as regras de distribuição do ônus da prova, inclusive a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da 

prova, as quais atendem ao princípio constitucional da isonomia, que se irradia para o processo, e à maximização do 

direito fundamental à tutela jurisdicional que, em última análise, volta-se à concretização dos direitos fundamentais e 

bens constitucionalmente protegidos em rota de colisão – o direito de liberdade e o patrimônio público -, com 

observância de normas específicas, estabelecidas na Lei 8.429/92. 

 

4. A DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA NO PROCESSO POR IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm#art16


 

 

Como já foi dito anteriormente, não existem, no sistema de direitos fundamentais, direitos absolutos, 

porquanto isso contraria a própria lógica do sistema. Nessa perspectiva, o direito de liberdade, em sentido amplo, e 

todos os seus consectários, em especial o direito fundamental à presunção de não culpa, que se põem em rota de colisão 

com o patrimônio público no processo por improbidade administrativa, podem, a partir de ponderações legítimas, sofrer 

compressões na relação processual, a fim de maximizar o direito contraposto, qual seja a defesa do patrimônio público, 

sem que tal compressão, em razão mesmo de sua legitimidade, atinja o conteúdo essencial do direito fundamental de 

liberdade. 

 

Isso porque, conforme já exposto, a existência de um real conflito de interesses, no âmbito do processo 

por improbidade administrativa, legitima as compressões que se fizerem aptas, adequadas e necessárias à maximização 

dos direitos e bens constitucionalmente protegidos em conflito, ainda que o direito sujeito à compressão seja o direito 

de liberdade. 

 

Dessa forma, a conclusão do Tribunal da Cidadania sobre a impossibilidade de “inversão do ônus da 

prova” na ação por improbidade administrativa pela necessidade de prevalência do princípio da inocência esbarra na 

eficácia ótima do sistema de direitos fundamentais. 

 

Importante rememorar que, apesar da confusão terminológica para a designação do princípio inscrito no 

artigo 5º, inciso LVII, da CF - princípio da inocência ou princípio da não culpa - certo é que a referida garantia 

constitucional, no sistema constitucional brasileiro, não confere a todos os cidadãos uma condição de inocência. Isso 

porque, conforme afirma Zakia16, 
 
[...] há uma diferença fundamental, reconhecida pelo ordenamento jurídico pátrio, entre o postulado de presunção de 

inocência e de presunção de não culpa. Enquanto o primeiro pressupõe que todos são inocentes, portanto, um estado 

positivo idealizado pelo Estado de forma arbitrária, pois inexistem elementos racionais para construção de tal  

pressuposto, ou seja, um dogma ou axioma; o segundo, pressupõe um juízo neutro, um pressuposto racional e lógico 

que se justifica porque inexistem elementos quaisquer para se concluir pela inocência ou pela culpa de alguém. Sob 

ambos os postulados, o acusado será absolvido em caso de não restar formada a culpa no bojo do devido processo 

legal, fato que, no entanto, não autoriza equiparar as duas situações, pois elas guardam entre si, suas diferenças que, 

por sua vez, irradiam diferentes consequências. 
 

Ainda segundo a autora17, 

 
[...] o direito fundamental da presunção de não culpa, tal como posto pela  norma constitucional pátria, encerra em 

favor de qualquer pessoa sob persecução penal, o reconhecimento de uma verdade provisória: de que não é culpado, 

com caráter probatório que repele juízos prematuros de culpabilidade até que sobrevenha, no caso da Constituição 

Federal Brasileira, o trânsito em julgado da condenação penal. 
 

Dessa forma, a garantia constitucional de presunção de não culpa, inscrita no artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal, não confere um estado de inocência ao cidadão, mas um estado processual inicial de neutralidade 

e encerra um direito de dimensão processual, de âmbito negativo, que se concretiza por meio da regra processual 

probatória, que impõe, ao órgão acusador, o ônus da prova do fato ilícito definido pelo legislador e não ao réu a prova 

da inocência, e por uma regra de julgamento, consubstanciada nas consequências advindas do descumprimento do ônus 

probatório. 

 

Esse direito de dimensão processual, como todos os demais direitos insertos no catálogo de direitos 

fundamentais, não é absoluto e deve conviver com outros direitos fundamentais e bens constitucionalmente protegidos, 

razão por que está sujeito, diante das colisões inevitáveis do sistema, a ponderações que, no processo por improbidade 

administrativa concretizam-se, inclusive, pela distribuição dinâmica do ônus da prova. 

 

Nessa perspectiva, a distribuição dinâmica do ônus da prova autorizada pelo artigo 373, § 1º, do CPC, 

constitui mecanismo de maximização dos direitos contrapostos na ação de improbidade administrativa, quais sejam o 

direito de liberdade com todos os seus consectários lógicos e a defesa do patrimônio público. 

 

Partindo dessas premissas, propõem-se algumas balizas para a distribuição dinâmica do ônus da prova 

na ação por improbidade administrativa. 

  
16 ZAKIA, Maria Lúcia Perez Ferres. O ato de enriquecimento ilícito do servidor público (art. 9º, inciso VII, da Lei 8.429/92) à luz do 

direito fundamental de presunção de não culpa. Revista Brasileira de Estudos da Função Pública – RBEFP . Belo Horizonte, ano 5, n. 14, p. 
141-172, maio/ago. 2016. 
17 ZAKIA, Maria Lúcia Perez Ferres. O ato de enriquecimento ilícito do servidor público (art. 9º, inciso VII, da Lei 8.429/92) à luz do 

direito fundamental de presunção de não culpa. Revista Brasileira de Estudos da Função Pública – RBEFP . Belo Horizonte, ano 5, n. 14, p. 
141-172, maio/ago. 2016. 



 

 

Por primeiro, o estabelecimento de um ônus “qualificado” ao autor, para o exercício da ação, conforme 

disposto no artigo 17, § 6º, da Lei 8.429/92, por meio da necessidade de apresentação de indícios suficientes da 

existência do ato de improbidade administrativa, atende à necessidade de garantia mínima do direito de liberdade do 

investigado contra o arbítrio estatal, de forma que não se revela legítimo o afastamento dessa garantia, pelo magistrado, 

em ponderações de interesses, afastando esse dever do Ministério Público e da pessoa jurídica interessada, para atribuí-

lo ao investigado, fora da hipótese delineada pelo próprio legislador (impossibilidade de apresentação das provas, 

devidamente justificada). A inversão do ônus de apresentar o arcabouço “suficiente” para a deflagração da ação de 

improbidade administrativa (mediante prova do fato ou do fato contrário), por ser desproporcional, não pode ser objeto 

de “ponderações”. 

 

A exigência de exercício da ação com elementos suficientes da prática do ato de improbidade 

administrativa reduz o campo de possibilidade de inversão do ônus da prova no processo por improbidade 

administrativa, de forma que será aplicado na produção de elementos que “corroborem” os elementos já apresentados 

pelo autor, na busca da certeza necessária à decisão de procedência. 

 

Ainda, somente será possível a inversão do ônus probatório naqueles casos em que for extremamente 

difícil ou impossível a produção da prova pelo autor (prova diabólica) e for ela possível de ser realizada pelo investigado 

(artigo 373, 1º, primeira parte) e não em situação em que seja mais cômoda a produção da prova pelo réu (artigo 373, 

2ª parte). Ademais, deve ela ter aptidão de esclarecer fatos e proporcionar a certeza necessária. A compressão da garantia 

do direito à presunção de não culpa e do direito de não produzir prova contra si mesmo, que decorrem do direito de 

liberdade, deve ser apta a realizar o direito contraposto. 

 
A desincumbência do ônus pode ocorrer pela produção da prova do fato probando ou do fato contrário. 

 

Também não deve ser admitida a inversão do ônus da prova se houver possibilidade de reflexos da prova 

no campo penal, diante do que se disse em linhas pretéritas sobre o conflito penal. Essa conclusão poderá ser revisitada 

à medida que o processo penal assuma uma feição mais restaurativa e menos punitiva, como de fato já vem ocorrendo, 

com a introdução, na seara penal, de instrumentos consensuais para a resolução dos conflitos. 

 

A propósito, o Fórum Permanente de Processualistas Civis, em seu Enunciado 51, propõe a seguinte 

interpretação ao artigo 378 e 379 do CPC: 

 
(art. 378 e art. 379) A compatibilização do disposto nestes dispositivos com o art. 5º, LXIII, da CF/1988 (direito ao 

silêncio), assegura à parte, exclusivamente, o direito de não produzir prova contra si em razão de reflexos no ambiente 

penal. (Grupo: Direito Probatório). 

 

De outro lado, considerando a natureza eminentemente cível da reparação do dano (relembre-se que na 

ação de improbidade administrativa há uma cumulação de pedidos - ressarcitório e sancionatório)18 é possível a inversão 

do ônus da prova relativamente a aspectos que não digam respeito à conduta ilícita em si, mas exclusivamente à 

reparação do dano (exempli gratia o quantum da reparação), quando esse pedido for cumulado com aplicação e sanções. 

 

Acrescente-se que, na hipótese de a ação de improbidade administrativa ser exercitada exclusivamente 

para a reparação do dano ao erário, possível será a inversão sem as limitações até agora apontadas, em razão da natureza 

exclusivamente cível e patrimonial da ação. 

 

Diante do restrito campo de incidência probatória em que pode recair a inversão do ônus (elementos 

probatórios que vão corroborar os elementos já produzidos pelo autor com o exercício da ação), mas necessários à busca 

da certeza indispensável à decisão de procedência, a não desincumbência do ônus pelo réu poderá servir como regra de 

julgamento19 para corroborar aquilo que já foi produzido. Ressalta-se que essa “regra de julgamento” somente poderá 

  
18 Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ressarcimento ao erário não é pena, assim compreendida a retribuição pelo 

ilícito perpetrado, mas consequência imediata e necessária de reparação do ato ímprobo, razão pela qual não pode figurar isoladamente 

como  penalidade. Nesse sentido: AgRg no AREsp 173.860/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 04/02/2016, 
DJe 18/05/2016; STJ, REsp 1.184.897/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe de 27/4/2011; REsp 1315528/SC, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/08/2012, DJe 09/05/2013 AgRg no Agravo em Recurso Especial 606.352-SP, 

Relatora Ministra Assusete Magalhães, 2ª Turma, julgado 15/12/2015). 
19 Segundo Didier, as regras de distribuição do ônus da prova têm duas dimensões: subjetiva e objetiva. Na sua dimensão subjetiva, as 

regras de distribuição do ônus da prova têm a função de dar conhecimento a cada parte de sua parcela de responsabilidade na formação do 

material probatório destinado à construção do juízo de fato (regra processual). Na sua dimensão objetiva, as regras de distribuição do ônus 
da prova têm a função de indicar qual das partes deverá suportar as consequências negativas advindas da ausência da prova. Segundo o 

autor, nessa dimensão, as regras de distribuição do ônus da prova constituem uma “regra de julgamento” dirigida ao juiz, na solução do 

caso, diante da ausência da prova, uma vez que lhe é vedado o non liquet. (DIDIER JR. Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael 
Alexandria de. Curso de direito processual civil. Teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 



 

incidir diante da possibilidade da produção da prova pelo réu e de sua não-produção. 
 

Se a prova também não puder ser produzida pelo réu (situação de inesclarecibilidade20) em razão de sua 

própria conduta, essa circunstância incidirá como regra de julgamento para corroborar os elementos produzidos pelo 

autor, com o exercício da ação. É o que ocorre naquelas situações em que o agente público, que detém os controles da 

Administração, forja situações ou burla os controles para maquiar o ilícito. A adoção de uma regra de julgamento, em 

desfavor do réu, nessas circunstâncias, além de atender ao ideal de justiça, privilegia a boa-fé processual e poderá 

contribuir para coibir a inviabilização da prova, por agentes públicos, no âmbito da Administração Pública. 
 

A distribuição dinâmica do ônus da prova, ou como preferem alguns a “inversão do ônus da prova”, com 

os limites acima propostos compatibiliza-se com a relatividade ínsita a todos os direitos fundamentais, inclusive o 

princípio da presunção de não culpa (ou o princípio da presunção de inocência, como impropriamente nominam alguns), 

uma vez que a Constituição Federal não garante, por meio do artigo 5º, inciso LVII, um estado de inocência aos cidadãos, 

mas uma situação inicial de neutralidade21, que afasta a atribuição do ônus da prova quanto a sua inocência. Da mesma 

forma que os demais direitos insertos no catálogo de direitos fundamentais, também o princípio da presunção de não 

culpa, quando em rota de colisão com outros direitos fundamentais ou bens constitucionalmente protegidos está sujeito 

a ponderações, a partir do princípio da proporcionalidade. A restrição a referido direito decorrente da inversão do ônus 

autorizada pelo legislador no artigo 373, § 1º, do CPC, é resultado de ponderações de interesses fundadas nas máximas 

da proporcionalidade. 
 

Importante ressaltar que o reconhecimento da culpa dar-se-á com a decisão final, fundada em elementos 

suficientes a conferir a certeza necessária para a condenação. Se mesmo diante da aplicação das regras de julgamento 

acima indicadas (decorrente do não cumprimento do ônus) não for alcançada a certeza necessária, o julgamento de 

improcedência impor-se-á. 

 

Se o princípio da presunção de não culpa assumiu, ao longo dos anos, uma feição absoluta no processo 

penal22, a impedir, nesse âmbito, a inversão do ônus da prova, isso se deu não por uma natureza absoluta do direito, 

incompatível, como já enfatizado, com o sistema de direitos fundamentais, mas pela ausência de um real conflito de 

interesses e por uma inaptidão do processo penal, diante de sua feição pouco restaurativa, de “solucionar”, a partir de 

uma legítima ponderação de interesses, fundada no princípio da proporcionalidade, o conflito subjacente, o que não 

ocorre no processo por improbidade administrativa, conforme sustentou-se ao longo do presente estudo. 
 

Alfim, a distribuição dinâmica do ônus da prova na ação de improbidade administrativa somente se 

legitima à medida que alcançar o equilíbrio entre o direito de liberdade do réu contra o arbítrio estatal e a defesa do 

patrimônio público, vilipendiado em razão da conduta ímproba. As compressões ao direito individual somente se 

justificarão à medida que houver efetiva possibilidade de realização do direito contraposto – a defesa do patrimônio 

público. 

 
CONCLUSÃO 

 

Diferentemente do que concluiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.640.227/GO, 

Rel. Min. Og Fernandes, julgado aos 20/11/2017, a distribuição dinâmica do ônus da prova, agora autorizada de forma 

geral, no âmbito das relações processuais civis, pelo artigo 373, § 1º, do CPC, no âmbito da ação de improbidade 

administrativa, não viola o direito fundamental a presunção de não culpa, porquanto, tal direito, no sistema 

constitucional brasileiro, não confere um estado de inocência aos cidadãos, mas um estado inicial de neutralidade 

processual que afasta a possibilidade de atribuição do ônus da prova de sua inocência ao réu. 

 

O direito fundamental processual a presunção de não culpa, consectário que é do direito de liberdade, 

assim como os demais direitos fundamentais inscritos no catálogo de direitos fundamentais, não são absolutos e, quando 

em rota de colisão com outros direitos fundamentais e bens constitucionalmente protegidos estão sujeitos a ponderações, 

  
Salvador: Editora Jus Podivm, 10. ed., 2015, Vol. 2). 
20  Didier, invocando lição de Marinoni, identifica a situação de inesclarecibilidade com a impossibilidade de produção da prova para ambas 

as partes. Nessa situação, propõe o autor que aquele que assumiu o risco da inesclarecibilidade, ainda que originariamente a ele não 

coubesse o ônus probatório, deve arcar com o risco da impossibilidade da produção da prova, observado, o contraditório. (DIDIER JR. 
Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil. Teoria da prova, direito probatório, 

decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. Salvador: Editora Jus Podivm, 10. ed., 2015, Vol. 2). 
21 ZAKIA, Maria Lúcia Perez Ferres. O ato de enriquecimento ilícito do servidor público (art. 9º, inciso VII, da Lei 8.429/92) à luz do 

direito fundamental de presunção de não culpa. Revista Brasileira de Estudos da Função Pública – RBEFP . Belo Horizonte, ano 5, n. 14, p. 
141-172, maio/ago. 2016. 
22 Esse entendimento, entretanto, foi revisitado pelo STF no julgamento do HC 126.292/SP, quando, ao decidir pela possibilidade de 

execução da pena após a decisão de 2ª instância, admitiu-se a possibilidade de restrição gradual do princípio da presunção de não culpa à 
medida que as instâncias evoluem. 



 

baseadas no princípio da proporcionalidade, ínsito ao sistema de direitos fundamentais 

 

No âmbito da ação de improbidade administrativa há um real conflito de interesses entre o direito de 

liberdade do cidadão, em sentido amplo, e a defesa do patrimônio público, o qual recebeu uma especial proteção do 

constituinte originário, a justificar a ponderação de interesses como mecanismo de otimização e efetividade do sistema 

de direitos fundamentais. Por essa razão, os princípios penais, que se irradiam do direito de liberdade, no âmbito da 

ação de improbidade administrativa, devem ter sua aplicação condicionada à efetividade do sistema de direitos 

fundamentais razão por que, quando em rota de colisão com bens e direitos constitucionalmente protegidos, como a 

defesa do patrimônio público, estão sujeitos a ponderações de interesses, baseadas no princípio da proporcionalidade. 

 

O direito à prova como consectário lógico que é do direito de ação, do direito à ampla defesa, do direito 

ao contraditório e, em consequência, do direito à tutela jurisdicional justa, é passível de ponderações de interesses, por 

decisão legislativa e, nos casos concretos, por decisão judicial, a partir dos balizamentos estabelecidos pelo legislador. 

 

Nesse contexto, a distribuição dinâmica do ônus da prova nas ações de improbidade administrativa 

revela-se como mecanismo de otimização e efetividade do sistema de direitos fundamentais e, num contexto de 

corrupção institucionalizada, constitui ferramenta indispensável à efetiva defesa do patrimônio público. 

 

A realidade social condiciona a interpretação constitucional e é condicionada por esta. Assim como a 

operatividade real do sistema penal, ao longo dos anos, condicionou a aplicação dos princípios penais no processo penal, 

a realidade da corrupção no Brasil, além de impor uma revisitação da aplicação desses princípios no processo penal, 

sempre preservando o núcleo essencial dos direitos fundamentais, condiciona a sua aplicação no âmbito da ação de 

improbidade administrativa, a partir do princípio da proporcionalidade. 
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