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SÍNTESE DOGMÁTICA: O presente ensaio se insere no esforço de fechar o amplo círculo de responsabilização da 

prática ilegal, criminosa, inconstitucional e inconvencional da tortura, impondo além das responsabilidades cível, penal 

e disciplinar, a responsabilidade por improbidade administrativa. O ato de tortura se encaixa como ato de improbidade 

formal (por violar princípios da Administração Pública) e material (dada a extensão da gravidade do ato), incidindo nas 

sanções do art. 11, da Lei de Improbidade Administrativa. 
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1- Introdução 

 

A Lei de Improbidade Administrativa, desde a sua edição, tem sido objeto de uma incessante 

interpretação pela doutrina e pelo tribunais. Mas, apesar desse profundo labor interpretativo, restam sempre alguns 

ângulos fornecidos pela rica diversidade da prática diária que permanecem numa zona nebulosa. Assim é a relação 

estabelecida entre a tortura praticada por agente público e a improbidade. 

A prática da tortura e sua correlata proibição constitucional não tem sido, por inúmeros motivos, 

objeto de apurações céleres e, consequentemente, de responsabilizações na esfera judiciária. Justamente por isso, é raro 

nos defrontarmos com um decreto condenatório por tortura. E, por extensão,  não se estabelecem discussões sobre a 

ampliação do círculo integral de responsabilização, incluindo, por óbvio, a improbidade administrativa. 

Esse estado de coisas, claramente refletido nos escassos julgados e na quase inexistente doutrina, 

nos impeliu a abordar a inserção da improbidade administrativa no amplo raio de responsabilização da tortura. 

 

2- Elemento subjetivo da conduta ímproba 

 

O enquadramento na lei de improbidade exige, segundo criação jurisprudencial, culpa ou dolo por 

parte do sujeito ativo. Mesmo quando algum ato ilegal seja praticado, é preciso verificar se houve culpa ou dolo, se 

houve um mínimo de má-fé que revele realmente a presença de um comportamento desonesto
1
 ou ímprobo. Inabilidade 

ou incompetência excluem sua aplicação
2
. Esse entendimento conservador criado em torno do elemento subjetivo do 

agente público relaciona-se com a preocupação pragmática de: 

1- não sobrecarregar, inutilmente, o Judiciário com questões irrelevantes e de pouca monta (aquila 

non capit muscas), que podem ser adequadamente resolvidas na própria esfera administrativa ou em instâncias menos 

intrusivas; 

2- não banalizar a lei de improbidade em prejuízo de todo o sistema. Qualquer sanção estatal que 

radicalize seu poder punitivo perde sua função de ser. Assim o legislador, ao tratar sobre esta modalidade de ato 

ímprobo, em nenhum momento quis consumir a reputação, a paz e o patrimônio dos agentes públicos, e muito menos 

transformar fatos corriqueiros que motivam sanções disciplinares em tortuosos processos administrativos
3
. 

A severidade das sanções previstas na Constituição (suspensão dos direitos políticos e a perda da 

função pública) parece sugerir que o objetivo foi o de punir infrações que tenham um mínimo de gravidade concreta, 

seja por apresentarem consequências danosas para o patrimônio público, propiciarem benefícios indevidos para o agente 

e/ou para terceiros e ferir profundamente os princípios caros à Administração. Esse parece ser o sentido razoável 

conferido à interpretação e à aplicação das normas constantes na Lei de Improbidade. 

O elemento subjetivo só é tratado pelo legislador quando se refere ao ato de improbidade que 

importe em dano ao erário (art. 10: "...qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa..."). Quando trata dos atos de 

improbidade que caracterizem enriquecimento ilícito (art. 9
o
.) ou que atentem contra princípios da administração 

                                                 
1
 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. São Paulo:Atlas, 22. ed., 2009, pp. 823-824.   

2
 STJ, REsp n. 213.994-MG, Rel. Min. Garcia Vieira, DJU 27.9.99. 

3
BOTELHO, Tiago Resende. A desnecessidade de dano ao patrimônio público para caracterização da improbidade 

administrativa. Revista Jurídica UNIGRAN. Dourados, MS | v. 11 | n. 21| Jan./Jun.2009, p. 63. 
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pública (art. 11), o legislador silencia
4
. Talvez aqui não exista espaço para perscrutar o psiquismo do agente público, 

mas buscar a boa-fé objetiva administrativa, lapidarmente inscrita no art. 4
o
. da LIA: 

 

"Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância 

dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos".     

 

De qualquer modo, é impossível enquadrar a prática da tortura atribuível a um agente público, em 

toda sua crueza, irrazoabilidade e negação da dignidade humana, como um ato probo, imbuído de boa-fé ou 

insignificante, salvo admitindo a tortura em certas circunstâncias excepcionais, o que perante o nosso ordenamento e o 

direito internacional humanitário é absolutamente impossível. Para nosso ordenamento jurídico, a vedação da tortura é 

um direito fundamental absoluto (CF, art. 5
o
., III), não podendo ser relativizado em qualquer situação. 

A Convenção contra a Tortura da ONU de 1984 reafirma o caráter absoluto da proibição quando, 

no art. 2
o
, parágrafo 2

o
., diz que "nenhuma circunstância excepcional, como ameaça ou estado de guerra, instabilidade 

política interna ou qualquer outra emergência pública, poderá ser invocada como justificativa para a tortura". E no 

parágrafo 3
o
. do mesmo artigo repele qualquer eximente de reponsabilidade ou causa de justificação: "Uma ordem de 

um funcionário superior ou de uma autoridade pública não poderá ser invocada como justificativa para a tortura".     

A Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura (1985), em seu art. 5
o
. 

também traça o caráter absoluto da proibição de tortura: 

 

"Não se invocará nem admitirá como justificativa do delito de tortura a existência de 

circunstâncias tais como o estado de guerra, a ameaça de guerra, o estado de sítio ou de emergência, a comoção 

ou conflito interno, a suspensão das garantias constitucionais, a instabilidade política interna, ou outras 

emergências ou calamidades públicas. 

Nem a periculosidade do detido ou condenado, nem a insegurança do estabelecimento 

carcerário ou penitenciário podem justificar a tortura".   

A proibição da tortura é considerada norma de ius cogens (norma imperativa e inderrogável 

de direito internacional geral), ou seja, norma aceita e reconhecida pela comunidade internacional de Estados em 

seu conjunto como uma norma da qual nenhuma derrogação é permitida e que só pode ser modificada por uma 

norma de Direito Internacional geral da mesma natureza (art. 53, da Convenção de Viena sobre Direito dos 

Tratados entre Estados e Organizações Internacionais ou entre Organizações Internacionais
5
, de 21 de março de 1986). 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos estabeleceu que essa proibição absoluta subsiste 

mesmo nas circunstâncias mais difíceis, tais como guerra, ameaça de guerra, luta contra o terrorismo e quaisquer outros 

delitos, estado de sítio ou de emergência, comoção ou conflito interno, suspensão de garantias constitucionais 

instabilidade política interna ou outras emergências ou calamidades públicas: 

 

"This Tribunal has indicated that torture and cruel, inhuman or degrading punishment or treatment 

are strictly prohibited by international human rights law. The absolute prohibition of torture, both physical and mental, 

is currently part of the international jus cogens. Said prohibition subsists even under the most difficult circumstances, 

such as war, threat of war, the fight against terrorism and any other crimes, martial law or a state of emergency, civil 

commotion or conflict, suspension of constitutional guarantees, internal political instability or other public emergencies 

or catastrophes"
6
.   

 

É inadmissível que se busque a verdade "a qualquer preço" e sob quaisquer circunstâncias nos 

procedimentos levados a cabo pelo Estado (Estado-polícia/Estado-juiz). Esses procedimentos têm como pano de fundo 

e como um farol a guiar-lhes, inafastáveis regras morais que obrigam seja a busca pela verdade submetida a um rígido 

código ético. Esses parâmetros impõem restrições a essa cruzada pela verdade, dificultando a reconstituição plena dos 

fatos. Em um cenário democrático parece ser esse o preço a ser pago por uma tábua rígida de direitos e garantias 

                                                 
4
 O silêncio legal a qualquer elemento subjetivo, constante nos arts. 9

o
. e 11, não significa a adoção da responsabilidade 

objetiva (DUTRA, Úrsula Petrilli.  Dificuldade em se localizar o dolo na ofensa aos princípios administrativos para a 

configuração do ato de improbidade administrativa. Porto Alegre:Revista do Ministério Público do RS, n. 64, out./dez 

2009 p. 27). 
5
 Disponível em: http://www.camara.gov.br/sileg/integras/1427770.pdf. Acesso em: 08.05.2018. Também SCHABAS, 

William A. The Crime of Torture and the International Criminal Tribunals. Case Western Reserve Journal of 

International Law, 2006, Vol. 37, p. 356. 
6
 Tradução livre: "Este Tribunal indicou que a tortura e os atos cruéis, desumanos ou degradantes punição ou tratamento 

são estritamente proibidos pelo direito internacional dos direitos humanos. A proibição absoluta da tortura, tanto física 

como mental, é atualmente parte do jus cogens internacionais. A referida proibição subsiste mesmo sob as mais difíceis 

circunstâncias, como a guerra, a ameaça de guerra, a luta contra o terrorismo e quaisquer outros crimes, lei marcial ou 

estado de emergência, comoção civil ou conflito, suspensão de garantias constitucionais, instabilidade política interna 

ou outras emergências públicas ou catástrofes" (Case of the Miguel Castro-Castro Prison v. Peru, Judgment of 

November 25, 2006; disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_ing.pdf. Acesso em: 

08.05.2018). 
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fundamentais, um núcleo inafastável de uma ambiência democrática. A questão é solvida com opções de caráter legal e 

processual, de sorte a possibilitar que o sistema possa impedir a utilização de um direito em detrimento de outro, 

considerado, num dado momento, absolutamente mais importante do ponto de vista constitucional. 

A norma do art. 11, da LIA, em sua expressão literal, não exige, para sua configuração, que a 

afronta a princípio constitucional da Administração Pública decorra de comportamento doloso do agente público. Mas, 

doutrinariamente, essa omissão não impede a exigência do elemento anímico, dado que, em regra, no direito 

administrativo não há uma positivação do conceito de dolo, não sendo os textos legais de cunho administrativo 

permeados por exigências dessa natureza. Alavancada sobre essa evidência doutrinária, a jurisprudência predominante 

do STJ exige que o elemento anímico (dolo genérico
7
 ou comum) no caso do art. 11 seja comprovado, ou seja, que o 

agente aja de forma ilícita, consciente da violação de preceito da administração, motivado por desonestidade, por falta 

de probidade
8
. Ou seja, o ato meramente ilegal pode não ser ímprobo, se não for acompanhado de má-fé (após avaliação 

subjetiva do ato do agente e forjadura  de um juízo razoável de reprovabilidade) e de um "nível de gravidade maior" 

(STJ, Resp 1075882/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 1T, j. 04.11.2010, DJe 12.11.2010). De fato, a não exigência 

da má-fé e do "nível de gravidade maior" (vertido na indiferença por princípios ou valores soberanos da Administração 

Pública), a quase totalidade das irregularidades administrativas implicariam violação ao princípio da legalidade atraindo 

a censura da LIA.    

Tortura e boa-fé são termos antinômicos. O agente público que pratica tortura revela o descortino 

cabal de sua censurabilidade, tanto que em todos os casos é uma prática clandestina, underground, feita à revelia de 

testemunhas. Está em poder do agente (em sua própria vontade) escolher o procedimento conforme ou não ao Direito, 

com as consequências derivadas. Quando um agente público torturador comete o desvio de poder consistente na tortura, 

ele não incide apenas em um erro técnico ou numa má aplicação da lei por ignorância (ou despreparo), mas está, formal 

e materialmente, de má-fé; sabe, em toda a extensão da prática, que traiu a intenção do legislador. Pode-se afirmar, 

portanto, que o ato de tortura se encaixa, à perfeição, como ato de improbidade formal (por violar os referidos 

princípios) e material (dada a extensão da gravidade do ato), atendendo ao princípio da proporcionalidade, embora os 

tribunais do país não venham privilegiando esse discrímen (formal/material) extraído de categorias penais.  

A clandestinidade inerente à tortura é o procedimento adotado pelo agente público torturador para 

se "ajustar" ao Direito – dificultando a coleta de elementos evidenciadores da prática; a clandestinidade é o meio 

obscuro por onde o elemento psicológico do agente se infiltra, na tentativa de dificultar sua determinação e sua prova. E 

é justamente por isso, que a prova do dolo não pode depender de uma evidência gritante ou cristalina da vontade, dado 

ser impossível entrar nas profundezas do psiquismo do agente. O elemento psicológico é extraído das circunstâncias que 

cercam o fato objetivamente ilegal e da realidade concreta, elementos subjacentes à vontade e que não afloram com a 

precisão de um valor matemático. 

Um agente público (policial, por exempo) atua, ou pode atuar, dolosamente quando, de modo 

deliberado, vulnera, ou quer vulnerar, normas legais, para satisfazer fins ilícitos, sejam públicos ou privados. O estilo 

autoritário do servidor que atropela o Estado de Direito (âmago da conduta do torturador), eis aí algo que marca o dolo 

administrativo
9
. Essa espécie de dolo, admitindo-se a exigência de elemento anímico em qualquer ato de improbidade, 

flui, naturalmente, da prática da tortura, pois de modo algum é possível extrair inabilidade, despreparo ou atecnia do 

agente público que se vale do tormento para extrair a verdade, humilhar ou impor castigo. Ele sabe que a tortura é um 

ato ilegal e moralmente censurável, e quer infligi-lo. Assim o agente torturador pratica, voluntariamente, ação ou 

omissão e sabe que tais ações violam os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições 

(art. 11, da Lei de Improbidade). Temos então, teoricamente, o dolo administrativo como uma estrutura de vontade 

baseada no conhecimento. 

É exatamente o que se extrai das lições de Mazzilli e Rita Tourinho, respectivamente
10

: 

 

“O dolo (para fins de aplicação da lei de improbidade) que se exige é o comum; é a vontade 

genérica de fazer o que a lei veda ou não fazer o que a lei manda".   

 

“Dolo e culpa são espécies de vínculo de aspecto psicológico que liga o autor ao fato por ele 

praticado. (...) Age com dolo quem atua visando que seu ato contrarie o direito ou quer contrariar o direito e atua para 

isso. (...) Transportando esta noção para o direito administrativo, age com dolo o agente que voluntariamente realiza 

                                                 
7
 O STJ tem avançado em seu posicionamento, aceitando a possibilidade de se admitir a culpa para o art. 11 da LIA: 1ª 

Turma. Recurso Especial nº 604.151 – RS (2003/0196512-5), relator: Ministro José Delgado,  acórdão em 25 de abril de 

2006.    
8
 FILHO, Marino Pazzaglini. Lei de improbidade administrativa comentada: aspectos constitucionais, 

administrativos, civis, criminais, processuais e de responsabilidade fiscal; legislação e jurisprudência atualizadas. 

São Paulo:Atlas, 5. ed., 2011,  p. 102. STJ, REsp 1036229/PR RECURSO ESPECIAL 2008/0047830-6 Relator(a) 

Ministra DENISE ARRUDA - Órgão Julgador - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 17/12/2009 Data da 

Publicação/Fonte DJe 02/02/2010.   
9
 OSÓRIO, Fábio Medina. Teoria da Improbidade Administrativa: má gestão pública; corrupção; ineficiência. São 

Paulo:Revista dos Tribunais, 2007, p. 293. 
10

 MAZZILI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. São Paulo:Saraiva, 7
a
. ed., p. 162; TOURINHO, 

Rita. Discricionariedade Administrativa. Curitiba:Juruá, 2004, p. 173.   
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determinada conduta proibida pela ordem jurídica".   

 

A técnica de comprovação do dolo deve ser realizada com os mesmos mecanismos com que se 

aborda a observação da ilegalidade do ato ou da atividade administrativa. Deverá ser uma abordagem de constatação, 

baseada na regra de proibição tipificada normativamente somada a uma avaliação interpretativa da realidade concreta 

(avaliação dos fundamentos, meios e fins que justificaram o ato)
11

.    

De outro lado, mas em estreita relação com a linha de raciocínio desenvolvida e considerando que 

o dolo comum ou genérico exigido para justificar a incidência do art. 11, da LIA, está contido sobejamente nas 

categorias anímicas do direito penal
12

, o suporte fático necessário para o oferecimento da denúncia no âmbito criminal, 

se mostra apto e suficiente para alavancar uma ação civil pública por improbidade administrativa, visto também que os 

núcleos conceituais do dolo são idênticos a qualquer ramo do direito (conhecimento e vontade). Ainda que se objete 

que, historicamente, a doutrina realizou investigação mais profunda, neste ou naquele ramo normativo, não há como 

negar que estes núcleos se enfeixam num mesmo conteúdo significante. No interior da noção do dolo, portanto, há 

identidade de valores e sua aplicação, ou seja, o caminho a que se destina este dolo é que delimitará sua maior ou 

menor irradiação
13

. É óbvio que por integrar os tipos penais, o dolo exigido pelo direito penal apresenta uma maior 

irradiação, logo, respeitando a finalidade de aplicação, pode fornecer suporte básico para buscar a responsabilização na 

seara da improbidade (que exige apenas o "dolo comum", ou seja, vontade genérica de fazer o que sabe ser ilegal e 

contrário à moral administrativa). 

O princípio conceitual do dolo, em direito administrativo se baseia em uma contraposição ao 

“tipo” administrativo, no desrespeito à legalidade exigida para o ato e na necessária conclusão de que tal desrespeito 

baseou-se em uma vontade dirigida contra a boa-fé estatal (princípio reitor da finalidade administrativa), sintetizada, em 

última instância, nos princípios que regem a Administração Pública.      

Em relação à tortura, compreende-se como adequada, inclusive, ao invés da pesquisa matemática 

ou milimétrica do estado anímico do agente, a investigação de seu comportamento de forma objetiva frente à situação 

concreta, realçando a existência de nexo causal entre o exercício funcional e o desrespeito aos princípios da 

administração. Vale dizer: o comportamento foi adequado aos direitos fundamentais da legalidade, da moralidade 

administrativa e da boa administração (pelo viés dos seus princípios)?
14

Foi contrário à razoabilidade, ao bom senso, ao 

interesse público e à finalidade pública? A inexistência de qualquer destes princípios ou elementos carreia uma forte 

carga indiciária a respeito do desvio da vontade do agente, dando forma à má-fé que lhe serviu de gênese. A prática da 

tortura não tem nem a legalidade, nem a moralidade administrativa para se escudar e subtraí-la à incidência da Lei de 

Improbidade. Basta para iniciar a caracterização do ilícito (para efeito de improbidade administrativa), a violação do 

interesse juridicamente tutelado e dos elementos principiológicos imanentes, ficando em plano secundário e posterior a 

configuração do elemento anímico específico para fins de responsabilização (que, como já dito, é decorrência direta da 

violação). 

Fato é que a tortura, em qualquer circunstância, revela um grau absoluto de ilegalidade e de ínsita 

imoralidade, traduzindo-se formal e materialmente em improbidade administrativa, por sua elevada nocividade e 

reprovabilidade sociais, merecedora de todos os rigores da legislação e da consciência moral civilizada. Moral e 

juridicamente, os danos decorrentes da prática são nítidos. A tortura viola o ordenamento jurídico em cascata e 

sucessivamente: a começar pelo Direito Penal (Lei n. 9.455/1997), Lei de Improbidade Administrativa (arts. 4
o
. e 11), 

normas administrativas disciplinares, Código Civil – Responsabilidade Civil (art. 186), Constituição Federal (art. 5
o
., 

III) e o Direito Convencional (Convenção Contra a Tortura da ONU de 1984). 

Ao policial, muito especialmente considerado em face da tortura, não se impõe apenas a 

observância estrita da lei, mas o dever de probidade ou honestidade, de respeito ao princípio da moralidade, de 

imparcialidade no cumprimento do dever e de lealdade às instituições. Com mais adiante iremos desenvolver, o 

princípio da moralidade é um plus em relação à legalidade (com caráter plenamente vinculante), é uma espécie de 

segunda camada legitimadora, assim o ato para ser válido precisa ser legal (obedecer às normas jurídicas positivas) e, ao 

mesmo tempo, legítimo (se submeter à moral administrativa ou institucional). 

Em qualquer situação, a prática da tortura por agente de segurança pública implicará em um 

elevado grau de imoralidade da conduta. Desse modo, em hipótese alguma, será aplicável o princípio da insignificância, 

sendo a reprovabilidade da conduta do agente ímprobo diretamente proporcional ao grau de moralidade de sua conduta, 

como ressai limpidamente desse julgado do TJRS: 

 

                                                 
11

 CHOINSKI, Carlos Alberto Hohmann. Estudo sobre o dolo no direito administrativo. Disponível em: 

http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/19868-19869-1-PB.pdf. Último acesso: 16.06.2019. 
12

 "Os tipos administrativos que contenham correlação lógica com tipos penais aproveitam, na sua interpretação, a 

teorização do dolo, inclusive com a repercussão da sentença penal como indicador da responsabilidade subjetiva. 

Assim, a técnica penal servirá de elemento orientador, nestes casos, para a imputação do dolo na infração 

administrativa" (CHOINSKI, Carlos Alberto Hohmann. Cit.). 
13

 CHOINSKI, Carlos Alberto Hohmann. cit. 
14

 MARTINS, Fernando Rodrigues. Improbidade administrativa à luz da hermenêutica constitucional. Revista de 

Direito Constitucional, São Paulo, n. 69, out./dez. 2009, p. 120. 
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"Em sede de improbidade administrativa, a ofensa à moralidade pública não admite a aplicação do 

princípio da insignificância, na medida em que se discute a prática de ato atentatório a norma-princípio de Direito 

Administrativo (moralidade administrativa). O bem jurídico protegido pela lei de improbidade administrativa é a 

moralidade administrativa, mediante a aplicação de sanções de natureza civil, as quais não possuem a mesma carga de 

coatividade das sanções penais. Por esse motivo, a aplicação do princípio da insignificância tem aplicação restrita ao 

Direito Penal, pois já na análise da tipicidade material do delito, caso o julgador anteveja que a conduta não causou 

prejuízo ao bem jurídico tutelado pela norma penal, deve então reconhecer a atipicidade da conduta, desde logo, 

evitando o estrépito judicial (“strepitus iudici”) inerente ao processo penal (...). Na seara do Direito Administrativo, não 

se pode aplicar o princípio da insignificância, mas, pelo contrário, incide o princípio da intolerância a qualquer ato 

contra legem, especialmente quando resultantes em ofensa à moralidade pública. A investigação dos atos praticados 

pelo agente público deve ser transparente, justificando a exposição da sua conduta em processo público" (TJRS, 3CC, 

Agravo de Instrumento nº 70029616547, in: AC: 70053608303 RS, Rel. Lúcia de Fátima Cerveira, Diário da Justiça, 31 

mai. 2014). 

A moralidade administrativa situa-se na “zona fronteiriça” entre o Direito e a Moral. E por isso o 

controle jurisdicional não pode ter um enfoque apenas técnico-jurídico, devendo, dentro da “moralidade 

administrativa”, ser considerados os seguintes tópicos: abuso do direito, desvio de poder e razoabilidade da conduta 

sindicada
15

. 

 

Por fim, considerando a clandestinidade e a invisibilidade típicas da prática da tortura, bem como o 

fato da Lei n.º 8.429/92 ter vindo a lume sob o signo da dubiedade quanto a seus fins maiores, representando uma clara 

distorção que põe em xeque sua aplicação, o intérprete, na dúvida, deve se decidir a favor da concretização sensata do 

princípio da probidade
16

. Em suma, faz-se necessário interpretar a lei de improbidade à base da inteligência conducente, 

com realismo, à efetivação do princípio em pauta, obrando por sua máxima afirmação.   

 

 

3- Tortura, improbidade e dano 

   

A Lei n. 8.429/1992 elenca três espécies de atos de improbidade administrativa: 1- os que 

importam em enriquecimento ilícito (art. 9
o
); 2- os que causam prejuízo ao erário (art. 10); 3- e os que atentam contra os 

princípios da Administração Pública (art. 11). A regra do art. 11 funciona como  um standard de reserva, nos casos de 

improbidade administrativa que não acarretem lesão ao erário nem impliquem em enriquecimento ilícito ao agente 

público. 

O sistema criado pelo legislador contempla essas três modalidades de improbidade administrativa. 

Os atos que atentam contra os princípios da Administração Pública constituem uma modalidade própria, autônoma, e 

não apenas integram as duas outras modalidades. Se o sistema se restringisse à ocorrência de dano e ao enriquecimento 

ilícito, estar-se-ia passando a mensagem de que o agente público ou administrador pode agir como quiser, ainda que 

contrariando a lei e os princípios mais valiosos da boa administração, desde que não cause dano ao erário ou obtenha 

vantagem indevida. 

É certo que a tortura não causa dano ao erário, mas o dano, neste caso, não é fundamental para 

configurar o ato de improbidade (nos termos do art. 21, I, da Lei de Improbidade). Além disso, no art. 11 da LIA, a lei 

não se reporta ao dano. Nesta modalidade de improbidade, muitas vezes, há violação dos princípios nucleares da 

administração sem trazer danos materiais ao patrimônio público. Da leitura do dispositivo pode-se concluir, com 

facilidade, que se destina à punição de atos que não necessariamente caracterizem dano
17

 ao patrimônio público. 

Ocorrendo dano, incide o art. 10, da referida lei e suas severas sanções. 

Em comentário ao art. 21, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa, Tiago Resende 

Botelho
18

 ressalta que: 

 

"Do exposto resulta que os princípios da Constituição Federal, art. 37 juntamente com o art. 21, I 

da Lei n.º 8.429/92, representam para a administração pública a possibilidade de se perseguir indistintamente a vontade 

ímproba do agente e não apenas o resultado danoso. É verdade que o dano permanece como elemento tipificador da 

conduta, porém, não mais o único. Os princípios, quanto afetados ainda que sem lesividade, materializam-se como ato 

ímprobo, incorrendo nas sanções da Lei de improbidade. (...) 

A essência do art. 21, I, encontra-se na própria República, no anseio de desvincular qualquer ato 
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que possa abalar o regime e prejudicar o bom andamento deste, mesmo que não exista dano patrimonial. 

Este dispositivo busca então, não apenas proteger o patrimônio ou a administração pública, mas 

sim resguardar toda uma sociedade dos atos desmedidos que, por não trazerem danos materiais até antes desta lei, 

ficavam ilesos. Todavia, com a Lei de Improbidade, art. 21, I, muda este contexto. O legislador dá a este dispositivo 

uma carga valorativa de extrema importância, alargando assim o campo da improbidade, pois, ímprobo é não só o ato 

que gera dano, mas também é aquele que de maneira ardilosa e perspicaz aproveita da administração pública em seu 

favor ou de um terceiro, ainda que não provoque prejuízos ao erário. (...) 

Desta forma, o art. 21 demonstra que, o legislador não está preocupado em reduzir a lei à mera 

perseguição do dano patrimonial, uma vez que quando descarta a efetiva ocorrência deste, o que procura é ir além, é 

criar dispositivos que cerquem os atos que driblam a norma, que se obscurecem não pelo seu resultado danoso, mas pela 

sua existência imoral e ilegal ". 

 O dano goza ainda entre nós de uma marcada característica patrimonialista, revestindo-se da ideia 

de ofensa ao patrimônio físico através de defraudação, destruição ou inutilização de bens. Mas o dano a um direito 

supera a órbita patrimonialista, atingindo valores e princípios imateriais como dignidade humana, integridade física e 

moral, liberdade etc. Todo interesse jurídico tutelado (proibição da tortura, no art. 5
o
., III, da Constituição), quando 

violado, acarreta o prejuízo ou o dano. Exemplar, neste sentido, é a definição de dano dada por Fernando Noronha
19

: 

 

"Prejuízo de natureza individual ou coletiva, econômica ou não-econômica, resultante de ato ou 

fato antijurídico que viole qualquer valor inerente à pessoa humana, ou atinja coisa do mundo externo que seja 

juridicamente tutelada”. 

  

O dano decorrente da tortura consistente na violação de elevados interesses juridicamente 

tutelados (legalidade, moralidade, impessoalidade), sem prejuízo de vestígios físicos visíveis no corpo do torturado, em 

regra não é visível ou palpável em termos patrimonialistas, constituindo o lado mais obscuro e mais clandestino da 

improbidade, dadas as formas ardilosas, criminosas e imorais de disfarçar o ato ímprobo. Os atos que violam os 

princípios da administração implicam em improbidade não pelo seu resultado danoso (viés patrimonial), mas por sua 

existência imoral e ilegal. A não exigência de dano patrimonial para configurar improbidade administrativa no caso de 

tortura (art. 11 c/c o art. 21, I, da LIA) é um importante mecanismo para reforçar ainda mais o valor principiológico da 

legalidade e da moralidade, dado que basta o desrespeito aos ditos princípios para caracterizar a essência da referida 

improbidade; busca-se não o resultado fenomênico da conduta, mas o desvirtuamento desta. 

 

4- Tortura por agente público e improbidade por violação aos princípios da legalidade e da moralidade 

  

De acordo com a Constituição Federal, a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ao exercer abusivamente a força, torturando uma vítima, o 

servidor público policial viola os princípios da legalidade e da moralidade. Ao torturar, como já dissemos, o policial faz 

tábula rasa da lei penal (Lei n. 9.455/1997), da Lei de Improbidade (Lei n. 8.429/1992), da Constituição (art. 5
o
., inciso 

III e art. 37, caput), do direito convencional com status de supralegalidade (art. 1
o
. da Convenção contra a Tortura) e das 

normas administrativas disciplinares. 

A partir do marco constitucional de 1988, a moralidade constitui pressuposto de validade de todo 

ato da Administração Pública (desde a detenção policial na rua até o contrato administrativo mais vultoso). Sob a sua 

égide, não basta ao administrador ou servidor sopesar em suas ações critérios de conveniência/inconveniência, de 

oportunidade/inoportunidade, de justiça/injustiça e de legalidade/ilegalidade, mas discriminar entre o honesto e o 

desonesto. Assim, sob os auspícios do princípio da moralidade, uma conduta adequada e compatível com a lei, mas 

violadora da moral  institucional, será ilegítima e inválida. O ponto é este: a moralidade é um reforço ao princípio da 

legalidade, ou seja, o ato para ser válido precisa ser legal (obedecer às normas jurídicas positivas) e, ao mesmo tempo, 

legítimo (se submeter à moral administrativa ou institucional)
20

. 

O princípio da legalidade, formalmente considerado, se concretiza com a simples adequação do ato 

administrativo ao arquétipo da lei através de operações lógicas no sentido estrito da palavra, ou seja, operações de 

dedução de certas conclusões a partir de determinadas premissas (cujo resultado final é uma atividade mecânica ou 

automática), já o da moralidade exige que o móvel do agente (sentimento ou desejo que o inspira) e o objetivo 

pretendido estejam em harmonia com o dever de bem administrar no interesse da coletividade, o que pressupõe um 

juízo de valor. Esse “dever de bem administrar” exige obediência estrita a alguns princípios éticos como lealdade 

(fidelidade aos objetivos da ação administrativa), boa-fé e honestidade, tendo como pano de fundo primário o interesse 

público. O jurídico, é preciso relembrar, não se encerra e se limita às disposições escritas, mas se estende aos princípios 
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e à normatividade imanente à natureza das instituições. 

A moralidade perpassa todo o atual texto constitucional e representa um duro golpe no positivismo 

jurídico. Desde o art. 5º, LXXIII, que trata da ação popular contra ato lesivo à moralidade administrativa; a punição 

mais rigorosa da imoralidade qualificada pela improbidade (art. 37, §4º); o art. 14, § 9º, em que se visa proteger a 

probidade e moralidade no exercício de mandato político; e o art. 85, V, que considera a improbidade administrativa 

como crime de responsabilidade. 

O princípio da moralidade constitui verdadeiro superprincípio informador dos demais (ou um 

princípio dos princípios), não se podendo reduzi-lo a mero ingrediente do princípio da legalidade. Isso proporciona, por 

exemplo, o combate de ato administrativo formalmente válido, porém destituído do necessário elemento moral. A 

moralidade administrativa tem relevo singular e é o mais importante desses princípios, porque é pressuposto 

informativo dos demais (legalidade, impessoalidade, publicidade, razoabilidade, proporcionalidade, motivação), muito 

embora devam coexistir no ato administrativo. Exsurge a moralidade administrativa como precedente lógico de toda a 

conduta administrativa, vinculada ou discricionária, alcançando também as atividades legislativas e jurisdicionais, 

consistente no assentamento de que o Estado define o desempenho da função administrativa segundo uma ordem ética 

acordada com os valores sociais prevalentes e voltada à realização de seus fins, tendo como elementos a honestidade, a 

boa-fé e a lealdade, e visando a uma boa administração. Assim, no atuar, o agente público deve levar em consideração o 

elemento moral de sua conduta e os fins colimados, porque a moralidade afina-se como conceito de interesse público 

não por vontade da norma constitucional, mas por constituir pressuposto intrínseco de validade do ato administrativo
21

. 

Para a Lei de Improbidade, “constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os 

princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, 

legalidade, e lealdade às instituições...” (art. 11, caput). 

O ato de improbidade é, em regra, um fenômeno multi-ofensivo,  pois atinge múltiplos bens 

jurídicos e diversas pessoas. E na Lei de Improbidade não há previsão expressa de quais seriam as vítimas mediatas ou 

imediatas da atividade ímproba para efeito de configuração do ato ilícito.  Uma coisa, entretanto, é certa, o servidor 

público, qualquer que seja – militar ou civil – deve pautar suas ações pelos princípios que regem a Administração 

Pública e dão suporte ao Estado de Direito Democrático. Quando foge a esse roteiro, todos são vítimas e ofendidos com 

sua ação ao arrepio dessas diretrizes balizadoras. Podemos, portanto, dizer que determinada conduta será sancionada 

pela Lei de Improbidade se o interesse público for, de alguma forma, violado. 

Para aferir se determinada conduta se encaixa como ato de improbidade é necessário saber se, nos 

múltiplos bens jurídicos farpeados pelo ato (ou atos) do agente público, há qualquer vínculo com o interesse público. Se 

esse vínculo for detectado, automaticamente a própria Administração Pública (cujo fim último é o interesse público) 

será ofendida, e isso servirá para apodar o ato de ímprobo, para os efeitos da Lei nº 8.429/92. Além disso, a tortura 

praticada por policiais (ou outros agentes do Estado) no exercício da função pública, contra quem quer que seja, gera o 

dever de indenização contra o Estado, nos exatos termos do art. 37, § 6º, da CF/88. Situação que afeta diretamente os 

interesses da Administração Pública. 

Todo agente público tem o dever (legal, constitucional e convencional) de evitar e combater a 

tortura, logo isso "é objeto de preocupação permanente da Administração Pública, de maneira geral". 

O STJ, no REsp 1.177.910-SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 26/8/2015 (Info 577), 

publicado no DJe em 17/2/2016, entendeu que "a tortura de preso custodiado em delegacia praticada por policial 

constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública". 

 

O ministro relator ainda destaca em seu voto: 

 

"É injustificável pretender que os atos mais gravosos à dignidade da pessoa humana e aos direitos 

humanos, entre os quais a tortura, praticados por servidores públicos, mormente policiais armados, sejam punidos 

apenas no âmbito disciplinar, civil e penal, afastando-se a aplicação da Lei da Improbidade Administrativa. Essas 

práticas ofendem diretamente a Administração Pública, porque o Estado brasileiro tem a obrigação de garantir a 

integridade física, psíquica e moral de todos, sob pena de inúmeros reflexos jurídicos, inclusive na ordem internacional. 

Pondere-se que o agente público incumbido da missão de garantir o respeito à ordem pública, 

como é o caso do policial, ao descumprir com suas obrigações legais e constitucionais de forma frontal, mais que 

atentar apenas contra um indivíduo (e sua dignidade humana), atinge toda a coletividade e a própria corporação a que 

pertence de forma imediata. 

Ademais, pertinente reforçar que o legislador, ao prever que constitui ato de improbidade 

administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres 

de lealdade às instituições, findou por tornar de interesse público, e da própria Administração em si, a proteção da 

imagem e das atribuições dos entes/entidades públicas. Disso resulta que qualquer atividade atentatória a esse bem por 

parte de agentes públicos tem a potencialidade de ser considerada como improbidade administrativa. 
Em síntese, atentado à vida e à liberdade individual de particulares, praticado por agentes públicos 

armados – incluindo tortura, prisão ilegal e "justiciamento" –, afora repercussões nas esferas penal, civil e disciplinar, 

pode configurar improbidade administrativa, porque, além de atingir a pessoa-vítima, alcança, simultaneamente, 
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interesses caros à Administração em geral, às instituições de segurança pública em especial, e ao próprio Estado 

Democrático de Direito". 
 

Os tribunais do país seguem na mesma esteira: TJDFT, 20140111377490APO, Relator Des. 

SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJe: 12/12/2017, pág.: 

253/280: 

"O artigo 11 da Lei n.º8.429/92 estabelece como ato de improbidade administrativa "qualquer ação 

ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições", atentando contra 

os princípios da administração pública. A conduta dos réus, ao se apresentarem como integrantes da Polícia Civil para 

coagir indevidamente outrem ao pagamento de dívida utilizando-se de tortura, notadamente enquadra-se ao disposto no 

conceito legalmente fixado, não sendo necessária, para tanto, a verificação de dano ou de lesão ao erário. 

A gravidade dos fatos, critério adotado pela Lei de Improbidade Administrativa para a aplicação 

das sanções nela previstas, não se resume ao valor dos prejuízos ao erário causados pelo ato ímprobo, envolvendo 

também a lesividade, a repercussão social, o cargo ocupado pelo agente e também o elemento subjetivo que conduziu à 

prática do ato. 

Tratando-se da prática de tortura, a qual a legislação pátria atribui status de crime hediondo, a 

conduta dos réus representa séria violação jurídica, que os coloca em posição indigna diante da sociedade. Destoa 

diretamente, portanto, da moralidade e da confiança que se pretende de ocupante de mandato público, além de 

distanciar-se das finalidades buscadas pelo Estado quando este pretende contratar ou oferecer benefícios aos 

administrados". 

Essa ordem de razões não se aplica à ilegalidade consistente no abuso de autoridade, primeiro 

porque não se pode confundir ilegalidade
22

, inabilidade, despreparo ou ignorância dos procedimentos regulares, com 

má-fé ou conduta desonesta (o que seria necessário para configurar o elemento anímico consistente no dolo comum ou 

genérico aludido no item 2 deste ensaio); segundo, porque o objetivo da Lei de Improbidade Administrativa é punir 

infrações que tenham um mínimo de gravidade concreta, seja por apresentarem consequências danosas para o 

patrimônio público, propiciarem benefícios indevidos para o agente e/ou para terceiros e ferir profundamente os 

princípios caros à Administração. Vulgarizar os mecanismos da LIA (com consequente perda de efetividade) e atulhar 

as varas judiciais com múltiplas ações imponderadas (e às vezes, temerárias), quando existem outros meios de controle 

institucional, não é admissível do ponto de vista de efetividade jurídica e probidade institucional.   
 

5- Conclusão 

 

A tortura, sob qualquer circunstância e intrinsecamente, deixa transparecer um grau absoluto de 

ilegalidade e de imoralidade administrativa, traduzindo-se formal e materialmente em improbidade administrativa, por 

sua elevada nocividade e censurabilidade sociais, passíveis de todos os rigores da legislação, da consciência moral 

civilizada e do direito internacional humanitário. Moral, jurídica e socialmente, os danos decorrentes da prática são 

evidentes, impossíveis de serem negados por construções teóricas ou ideológicas. 

O agente público que pratica tortura revela total compreensão de sua censurabilidade jurídica e 

moral, tanto que, em todos os casos, é uma prática clandestina, underground, feita à revelia de testemunhas. Pode-se 

afirmar, portanto, que o ato de tortura se encaixa, à perfeição, como ato de improbidade formal (por violar os referidos 

princípios) e material (dada a extensão da gravidade do ato), incidindo nas sanções do art. 11, da Lei de Improbidade 

Administrativa. 

O dolo genérico ou comum, admitindo-se como razoável a exigência jurisprudencial de elemento 

anímico em qualquer ato de improbidade, flui, naturalmente, da prática da tortura, pois de modo algum é possível 

extrair inabilidade ou boa-fé de agente público que se vale do tormento para extrair a verdade ou impor castigo. Ele tem 

consciência que a tortura é um ato ilegal e moralmente censurável, e mesmo assim quer infligi-lo. O agente público 

torturador pratica, voluntariamente, ação ou omissão que sabe ser violadora dos deveres de honestidade, 

imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições (art. 11, da Lei de Improbidade). Temos então, teoricamente, o dolo 

comum administrativo como uma estrutura de vontade baseada no conhecimento. 

ENUNCIADO: "O círculo de responsabilização da prática da tortura precisa ser fechado. Ao 

lado das responsabilizações criminais, cíveis (indenização), disciplinares, junta-se a improbidade administrativa. 

A prevenção e o combate à tortura, em que o Brasil se obrigou por força de compromissos internacionais vinculantes, 

pressupõe a adoção de algumas medidas: 1- apuração célere e imparcial de toda e qualquer alegação de tortura; 2- 

responsabilização criminal com aplicação de todas as medidas e penas previstas em lei; 3- responsabilização cível; 4- 

responsabilização disciplinar 5- responsabilização por improbidade administrativa (quando figurar no polo ativo agente 

público), fechando todos os espaços à impunidade".   
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