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SÍNTESE DOGMÁTICA 

O desvio de recursos públicos ocasionado pelos reiterados atos de improbidade administrativa junto à 

Administração Pública brasileira ocasiona violação direta aos princípios fundamentais da cidadania e dignidade 

humana (CF, art. 1º, parágrafo único), bem como aos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil 

(CF, art. 3º), uma vez que políticas públicas destinadas a materializar a satisfação dos mais diversos direitos 

fundamentais restam negadas pelo Estado. As verbas públicas são finitas e a necessidade de oferta de prestações 

sociais cresce a cada dia.  

Para que o Estado tenha condições materiais de cumprir com suas obrigações constitucionais torna-se necessário 

que os atores envolvidos no processo de defesa da probidade administrativa e do patrimônio público sejam capazes 

de compreender que as ações de improbidade administrativa não representam um fim em si mesmas. Referidas 

ações são apenas instrumentos para se alcançar a satisfação do interesse público, muitas vezes com a necessária 

recomposição dos prejuízos causados ao erário. 

Atos de corrupção são realizados às escuras, onde há pouca ou nenhuma luminosidade, restando dificultada a 

produção de provas de fatos ilícitos cometidos por organizações criminosas, que se infiltram na Administração 

Pública com o propósito único de buscar o enriquecimento ilícito. Nesse contexto, cabe ao Estado lançar mão de 

todos os mecanismos legais existentes no chamado microssistema de combate à corrupção com a finalidade de 

entregar à sociedade uma prestação jurisdicional constitucionalmente adequada. 

Dentre tais mecanismos destaca-se a colaboração premiada que vem sendo amplamente utilizada em 

investigações/processos criminais, contudo, se mostra extremamente tímida em relação à tutela da probidade 

administrativa, algo que revela uma inegável proteção deficiente ofertada pelo Estado, bem como coloca em 

situação de fragilidade aquele que decide colaborar na esfera criminal, sem a garantia do devido resguardo na seara 

da improbidade administrativa. 
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INTRODUÇÃO 

A ofensa à moralidade administrativa e aos demais princípios norteadores das atividades públicas autoriza o Estado 

a buscar a responsabilização dos autores dessas condutas ilícitas. Em regra, as mesmas ações enquadradas como 

ato de improbidade administrativa são igualmente capituladas na esfera criminal. 

Cada vez mais quadrilhas são profissionalmente formadas com o propósito único de dilapidação do patrimônio 

público por meio das mais diversas fraudes. A soma de silêncio, a certeza da impunidade e a expectativa de 

enriquecimento ilícito representam o mais forte combustível dessa engrenagem usurpadora.  

A Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), diversamente do que ocorre com a Lei n.º 12.850/13 (Lei 

de Combate às Organizações Criminosas), não possui previsão expressa de pactuação de acordos de colaboração 

premiada voltados à obtenção de provas aptas a buscar a identificação de coautores ou partícipes da organização 

criminosa, a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas, a prevenção de atos ilícitos decorrentes das 

atividades também ilícitas e a recuperação do produto ou proveito das condutas ilícitas praticadas pela organização 

criminosa. 



 
 

Além de não possuir regra sobre a possibilidade de celebração da colaboração premiada, o § 1º, do art. 17, da LIA, 

em sua redação original, expressamente veda a formalização de transação, acordo ou conciliação. Busca-se com o 

presente estudo analisar se tal regra se apresenta conectada com o microssistema voltado ao combate à corrupção. 

 

A ratio do referido dispositivo legal que veda a formalização de transação, acordo ou conciliação encontra 

fundamento teórico no princípio da indisponibilidade do interesse público. Resta relevante ponderar qual é a 

extensão desse princípio e em que consiste o dever estatal de preservação dos interesses da sociedade. A celebração 

de acordos de colaboração premiada no âmbito das ações de improbidade administrativa que poderá importar em 

benefícios ao colaborador, tal qual ocorre na esfera criminal, necessariamente causa óbice ao interesse público?  

 

O microssistema de combate à corrupção, do qual a Lei de Improbidade Administrativa e a Lei de Combate às 

Organizações Criminosas são peças fundamentais, pode conviver com mecanismos legais que impeçam a busca 

por uma prestação jurisdicional efetiva e adequada? 

 

Nesse contexto, objetiva-se analisar se os acordos de colaboração premiada previstos na Lei n.º 12.850/13 podem 

ser invocados no âmbito das investigações e demandas instauradas para apuração de atos de improbidade 

administrativa, com a finalidade única de se buscar a efetividade na prestação jurisdicional com a consequente 

preservação e satisfação do interesse público. 

 

1 UMA NECESSÁRIA RELEITURA DO PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE 

PÚBLICO 

 

Embora não previstos expressamente no caput do art. 37, da Constituição Federal de 1988, os princípios da 

supremacia e da indisponibilidade do interesse público merecem considerável atenção em razão de sua vinculação 

com a incessante busca pela satisfação dos anseios da coletividade. Os princípios da supremacia e da 

indisponibilidade do interesse público materializam, respectivamente, prerrogativas e sujeições a que estão 

submetidas a Administração Pública em seu poder/dever de zelar pelo bem-estar de toda a sociedade. 

 

Torna-se relevante conferirmos aos princípios administrativos e, em especial, ao princípio da indisponibilidade do 

interesse público, uma releitura que permita sua compatibilidade com a evolução do Direito e da própria sociedade. 

Não se pretende, conforme doutrina capitaneada por Sarmento1 e Binenbojm2 buscar a relativização do princípio 

da supremacia do interesse público em razão de sua possível incompatibilidade com a tutela de direitos 

fundamentais. Não vemos qualquer discrepância que bloqueie uma convivência harmônica entre ambos os 

preceitos constitucionais. Na verdade, busca-se uma relativização voltada, única e exclusivamente, à maximização 

do referido princípio de modo a alcançar com maior presteza a satisfação dos anseios da sociedade. 

Resta, segundo a proposta do presente estudo, buscar uma compreensão do princípio da indisponibilidade do 

interesse público que verdadeiramente sirva de moldura à satisfação do interesse público. Nesse contexto, qual 

seria a real dimensão do princípio da indisponibilidade? Haveria de fato, nos termos do art. 17, § 1º, da Lei n.º 

8.429/92, efetiva preservação do interesse público ao se proibir, genérica e abstratamente, a transação, o acordo 

ou a conciliação nas ações de improbidade administrativa? 

A busca pela satisfação do interesse público deve ser a bússola de todos aqueles que lidam com verbas públicas 

ou possuam algum tipo de gerência sobre a coisa pública. Não há como imaginar nenhuma modalidade de 

condução da gestão administrativa que tenha por objetivo um agir pautado no desejo de dispor daquilo que pertença 

à coletividade. 

O princípio do interesse público nos revela que a satisfação dos anseios da coletividade deverá sempre sobressair 

sobre interesses particulares, bem como sobre os interesses da própria Administração. Revela-se, assim, que o 

interesse público não está à disposição daqueles que temporariamente se encontram na gestão da coisa pública. 

Carvalho Filho assevera que a ideia de interesse público deve guardar coerência com a própria finalidade do 

Estado3. 

                                                           
1 SARMENTO, Daniel. Interesses públicos vs. interesses privados na perspectiva da teoria da filosofia constitucional. In: ______ (Org.). 

Interesses públicos versus interesses privados: desconstruindo o princípio da supremacia do interesse público. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 

2007. p. 27. 
2 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do Direito Administrativo: Direitos fundamentais, Democracia e Constitucionalização. 2 ed. Rio de 

Janeiro: Renovar. 2008. p. 31. 
3 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Interesse público: verdades e sofismas. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; RIBEIRO, Carlos 
Vinícius Alves (Coords). Supremacia do interesse público e outros temas relevantes do Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2010. 

p. 72. 



 
 

É importante deixar claro que os agentes públicos devem pautar suas condutas sempre nos interesses de toda a 

sociedade, de modo que os direitos e as garantias do corpo social restem resguardados. Se proteger os interesses 

da coletividade representa uma obrigação do administrador público, é óbvio que o mesmo não poderá jamais dispor 

daquilo que insofismavelmente pertence ao povo. O administrador público não é o dono do poder, uma vez que a 

CRFB, em seu art. 1º, parágrafo único, expressamente destaca que “todo o poder emana do povo, que o exerce 

por meio de representantes eleitos ou diretamente”. 

Como forma de salvaguardar o princípio da indisponibilidade do interesse público o art. 17, § 1º, da LIA, 

expressamente restou estabelecida a vedação à transação, ao acordo ou à conciliação nas ações de improbidade 

administrativa. Pensou-se, por certo, em evitar que composições mal sucedidas acabassem por causar gravame à 

satisfação dos interesses da coletividade. 

No momento histórico da edição da Lei n.º 8.429/92 imperava na dialética processual brasileira um movimento 

avesso a qualquer tipo de solução negociada. A partir da Lei n.º 9.099/95 surgiram no Brasil instrumentos aptos a 

buscar um caminho mais adequado e razoável às demandas de natureza penal4. Nesse sentido Didier e Bomfim 

esclarecem que à edição da Lei nº 8.429/1992, o sistema do Direito Penal brasileiro era avesso a qualquer solução 

negociada e a proibição de negociação prevista na Lei de Improbidade Administrativa era, na verdade, um reflexo 

da proibição no âmbito penal5. 

 

Entendemos que em nome da verdadeira indisponibilidade do interesse público é preciso ir além, sendo possível, 

inclusive, a celebração de transações e acordos de colaboração premiada voltados não apenas à pactuação do 

integral ressarcimento ao erário, como também às demais cominações previstas no art. 12, da LIA6. 

Prudente recordar que, em atenção à necessária evolução legislativa que deve acompanhar as mutações que 

ocorrem na sociedade, a Lei n.º 13.140/15 (Lei da mediação) de forma expressa trouxe em seu art. 36, § 4º, a 

possibilidade de conciliação em ações de improbidade administrativa. 

 

É preciso lançar mão da razoabilidade para a aferição das sanções que deverão ser aplicadas, de modo que a 

depender da gravidade da conduta ilícita perpetrada nem sempre o magistrado deverá cominar todas as penas 

previstas no referido art. 12 da LIA. Dessa forma, diante da prática de um ato de improbidade administrativa de 

menor repercussão não haverá por razoável, por exemplo, a cominação da sanção de perda de cargo público ou da 

suspensão dos direitos políticos, restando útil à preservação do interesse público a fixação, tão somente, do 

ressarcimento ao erário e do pagamento de multa civil. 

Sabemos que a tramitação de uma ação de improbidade administrativa, como regra, demanda uma longa jornada. 

Da mesma forma, há o considerável dispêndio de recursos humanos e materiais. Os processos arrastam-se por anos 

a fio e alcançar uma condenação com trânsito em julgado é uma tarefa árdua. Lembremos, também, que esses 

mesmos dificultadores devem ser considerados em relação aos requeridos, uma vez que há a necessidade de 

contratação de bancas de advogados e a quase eterna vinculação a esses processos, com a configuração de uma 

verdadeira antecipação de pena pelo simples fato da não obtenção de um julgamento em um prazo razoável7. 

O que guarda coerência com a satisfação e a indisponibilidade do interesse público: litigar por anos ou buscar 

consensualmente uma adequada equação das sanções previstas na LIA? Haverá interesse da coletividade na 

pactuação de um ajuste que traga como condições o reconhecimento formal da prática ilícita com o integral 

ressarcimento dos prejuízos, o pagamento de multa e a perda do cargo público? A resposta somente poderá ser 

“sim”.  

A tutela da probidade administrativa tem como um de seus fundamentos o princípio da proibição da proteção 

deficiente, restando claro que cabe ao Estado trabalhar de forma eficaz, em sintonia com as regras gerais do 

microssistema do processo coletivo, com a finalidade de buscar sempre a forma mais adequada de proteção ao 

                                                           
4 Os artigos 76 e 89 da Lei n.º 9.099/95 tratam, respectivamente, dos institutos da transação penal e suspensão condicional do processo, que 
permitem uma solução negociada no âmbito de determinadas ações penais, desde que preenchidos os requisitos legais. 
5 DIDIER JR., Fredie; BOMFIM, Daniela Santos. A colaboração premiada como negócio jurídico processual atípico nas demandas de 

improbidade administrativa. A&C – Revista de Direito Administrativo & Constitucional, Belo Horizonte, ano 17, n. 67, p. 105-120, 
jan./mar. 2017. 
6 Para a celebração de qualquer modalidade de acordo na esfera das ações de improbidade administrativa há a condição sine qua non de se 

buscar o integral ressarcimento dos danos causados ao erário. Isso não significa que o ressarcimento será a única medida entabulada no ajuste. 
A depender do caso concreto poderá constar no respectivo termo a fixação de multa civil, a proibição de contratar com o poder público, a perda 

ou a proibição de ocupar cargo público, entre outros, sem prejuízo, em todos os casos, da expressa declaração de reconhecimento da prática da 

conduta ilícita. 
7 LOPES JR., Aury. O tempo como pena processual: em busca do direito de ser julgado em um prazo razoável. Disponível em 

<http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=458>. Acesso em 27 abr. 2019. 



 
 

patrimônio público. A celebração de acordos voltados ao resgate daquilo que foi indevidamente saqueado dos 

cofres públicos é o método mais eficiente e coerente de se tutelar o interesse público. 

Qual seria a ofensa ao interesse público na celebração de um ajuste em situações de prática de ato de improbidade 

administrativa que não tenha causado dano ao erário (a exemplo da prática de nepotismo), caso no respectivo 

termo conste o voluntário reconhecimento da ilegalidade, com o pagamento de multa civil e a extinção do vínculo 

jurídico decorrente da nomeação para cargo em comissão? Qual seria o óbice em buscar uma composição a ser 

celebrada de forma a se albergar o interesse público?  

Quanto à atuação nos estados merece destaque o pioneirismo adotado pelo Ministério Público do Amapá, que por 

meio da Res. nº 002/2017, de 28/03/2017, foi o primeiro a regulamentar internamente a matéria. Posteriormente o 

Ministério Público dos Estados do Paraná (Resolução n.º 001/2017, de 15/05/2017), de Minas Gerais (Res. n.º 

003/2017, de 23/11/2017), do Espírito Santo (Res. n.º 012/2017, de 19/12/2017), do Rio Grande do Norte (art. 69, 

§ 2º, da Res. n.º 012/2018, de 09/08/2018), de Goiás (art. 49, da Res. n.º 09/2018, de 27/08/2018), da Paraíba (Res. 

n.º 019/2018, de 27/08/2018) e do Rio Grande do Sul (Provimento nº 058/2018, de 18/09/2018) adotaram a mesma 

postura. 

Convém destacar, por oportuno, que a possibilidade de lançar mão dos acordos de colaboração premiada em ações 

de improbidade administrativa é preocupação antiga do Ministério Público. Ainda em 2010, por ocasião do I 

Congresso do Patrimônio Público e Social do Ministério Público do Estado de São Paulo, restou aprovada a Tese 

de n.º 5, com as seguintes proposições: a) o instituto da colaboração premiada, por analogia, pode ser aplicado aos 

processos que apuram a prática de ato de improbidade administrativa; b) as Promotorias de Justiça do Patrimônio 

Público deverão envidar esforços no sentido de ser reconhecida perante o Poder Judiciário a aplicação do instituto 

da colaboração premiada em matéria de improbidade administrativa8.  

Importante deixar claro que a celebração do acordo de colaboração premiada não ocorre unicamente no interesse 

do réu. Pelo contrário. Para que o Ministério Público formalize a colaboração há a clara necessidade de que as 

informações trazidas pelo colaborador sejam aptas a alcançar um resultado útil para a sociedade. Aí reside o 

fundamento dessa interpretação que possibilita não flexibilizar o princípio da indisponibilidade do interesse 

público, mas sim compreendê-lo como um alicerce do sistema jurídico que não pode ser utilizado para engessar 

uma possibilidade de busca pela satisfação do verdadeiro interesse da sociedade.  

 

Segundo atestam Coura e Freire Júnior a colaboração ocorre no interesse do Estado e não do acusado e, nesse 

sentido, as regras do acordo deverão sempre ser formuladas pelo Estado, ainda que a proposta tenha partido de um 

requerimento formal do réu9.  

 

Por se tratar de legitimação concorrente e disjuntiva entre o Ministério Público e a pessoa jurídica interessada (art. 

17, caput, da LIA), é prudente que o promotor de justiça (ou procurador da república) responsável pela condução 

do acordo de colaboração traga para a mesa de negociações (ainda que em momento posterior) a pessoa jurídica 

colegitimada que foi vítima da prática do ato de improbidade administrativa. 

Convém destacar, também, que o STJ ainda possui posicionamento tradicional no sentido da impossibilidade de 

transação, composição ou acordo em ações de improbidade administrativa10. Há, contudo, inúmeros e relevantes 

precedentes junto aos tribunais estaduais e federais que caminham em direção ao fortalecimento da mitigação da 

norma contida no art. 17, § 1º, da Lei n.º 8.429/92, de modo a permitir a celebração de acordos nas ações de 

improbidade administrativa11. 

Entendemos, mesmo que na contramão da corrente (ainda) dominante, que não mais se pode enxergar o princípio 

da indisponibilidade do interesse público a partir de uma visão simplista. “Indisponibilidade do interesse público” 

se apresenta como um conteúdo jurídico que deverá ser aferido no caso concreto, sempre em prol da defesa dos 

metamórficos anseios da sociedade.  

                                                           
8 Disponível em <http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Congresso%20PatPublico/Teses>. Acesso em 15 abr. 2019. 
9 COURA, Alexandre de Castro; FREIRE JÚNIOR, Américo Bedê. Atuação do juiz no acordo de colaboração premiada e a garantia dos 

direitos fundamentais do acusado no processo penal brasileiro. Revistas do Tribunais. vol. 969. Ano 105. São Paulo: Ed. RT, jul. 2016. p. 
148-159, p. 152. 
10 STJ; 2ª Turma; REsp 1.217.554/SP; relª Minª Eliana Calmon Alves; DJe 22.08.2013; Pág. 413; STJ; 2ª Turma; REsp 1.198.424/PR; rel. 

Min. Mauro Campbell Marques; Julg. 12.04.2012; DJe 18.04.2012. 
11 TJPR; EmbDecCv 1562314-6/01; Londrina; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Nilson Mizuta; Julg. 23/05/2017; DJPR 06/06/2017; Pág. 227; 

TJPR; Ag Instr 1591396-3; Londrina; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Nilson Mizuta; Julg. 02/05/2017; DJPR 17/05/2017; Pág. 474; TRF 5ª 

R.; AC 0000530-61.2012.4.05.8001; AL; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. Paulo Roberto de Oliveira Lima; DEJF 21/02/2017; Pág. 32; TJMT; 
AI 98595/2015; Capital; Rel. Des. José Zuquim Nogueira; Julg. 02/02/2016; DJMT 15/02/2016; Pág. 173; TJDF; Rec. 2009.01.1.199395-3; 

Ac. 868.934; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Esdras Neves; DJDFTE 27/05/2015; Pág. 318. 



 
 

É preciso reconhecer que a judicialização excessiva de demandas, inclusive as afetas à tutela coletiva, representa 

um equívoco. O Poder Judiciário encontra-se atolado de processos, não sendo possível conferir uma resposta 

adequada à sociedade12. É a demora na prestação jurisdicional decorrente de vários fatores que representa uma 

verdadeira disponibilidade do interesse público, eis que impossibilita que o Estado busque com efetividade a 

recomposição dos prejuízos causados por atos de improbidade administrativa.  

 

2 A COLABORAÇÃO PREMIADA SOB A PERSPECTIVA DO MICROSSISTEMA DE COMBATE À 

CORRUPÇÃO: NECESSÁRIO INSTRUMENTO DE EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL 

 

A Lei n.º 12.850, de 02 de agosto de 2013, que dispõe sobre a investigação criminal e a coleta de provas em crimes 

relacionados às organizações criminosas representou um inegável avanço no combate à criminalidade organizada 

eis que aperfeiçoou a legislação penal, permitindo o fortalecimento das investigações e dos meios de obtenção de 

provas, com a finalidade de tutelar os interesses de toda sociedade em razão da natureza transindividual dos direitos 

em xeque. 

 

A tutela coletiva de direitos transindividuais tem por objetivo satisfazer os interesses da sociedade, não servindo 

para a tutela de pretensões de cunho individual. Os processos coletivos possuem assim uma função muito mais 

ampla: prestam-se à litigação do próprio interesse público, eis que foram especialmente pensados para aquelas 

demandas jurisdicionais afetas aos interesses coletivos, com ampla vinculação aos objetivos e fundamentos 

constitucionais13. 

 

Afirmando que o fundamento de validade das normas afetas à tutela coletiva da probidade administrativa está na 

própria Constituição Federal, Alves14 ressalta a possibilidade de interação entre a Lei de Improbidade 

Administrativa para com as regras do Código de Processo Penal, deixando clara assim, conforme igualmente 

apresenta Loureiro15, uma forma de preenchimento de lacunas do sistema do processo civil em relação à tutela dos 

direitos ou interesses transindividuais. 

 

O microssistema coletivo possui como alicerces a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, 

referindo-se Leonel a citados diplomas como o seu “núcleo essencial ou duro”16. No mesmo vetor, Mazzei 

esclarece a extrema necessidade de se conferir uma interpretação ampla, que garanta maior robustez ao 

microssistema, de modo que outras legislações passem a ter suas regras aplicadas naquilo que for útil e relevante17. 

 

De forma acertada, em sintonia com a necessidade de se buscar uma adequada valoração do microssistema de 

combate à corrupção e sua compatibilização com a Lei de Improbidade Administrativa, o Tribunal de Contas da 

União, no julgamento dos autos TC 016.991/2015-0, em março de 2017, por meio do voto do Relator Bruno 

Dantas, asseverou a urgência em se “interpretar o velho à luz do novo”, como se vê: 

 

Ainda que não haja autorização específica na Lei Orgânica para essa medida, a qual 

também foi proposta pela Seinfra Operações, há que se interpretar o velho à luz do 

novo. Nossas competências, regulamentadas em lei há quase 25 anos, integram todo 

um microssistema de combate à corrupção, que prevê a transação entre fornecimento 

de informações e sanções premiais (redução de pena, isenção de pena e óbices à 

apresentação de denúncia, conforme analisado entre os itens 63 e 67 deste voto). 

Portanto, ante a efetiva colaboração junto ao MPF com vistas a uma atuação mais 

efetiva desta Corte, vislumbro ser sim possível a adoção de tal sistemática18. 

 

No bojo de referida decisão o Tribunal de Contas da União assinalou que os princípios da segurança jurídica e da 

proteção à confiança legítima autorizam, inclusive, que seja sobrestada a aplicação da sanção de inidoneidade 

                                                           
12 Atualmente, segundo dados do “Relatório Justiça em Números 2015”, o Brasil conta com mais de cem milhões de processos judiciais. 

Disponível em <http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/politica-nacional-de-priorizacao-do-1-grau-de-jurisdicao/dados-estatisticos-
priorizacao>. Acesso em 25 abr. 2019. 

13 SANTOS, Maria Charpinel. A competência na ação de improbidade administrativa. Disponível em 

<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=05da33eab200f4c5>. Acesso em 27 abr. 2019. 
14 ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 4 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 607.   
15 LOUREIRO, Valtair Lemos. Microssistema processual coletivo e a tutela do patrimônio público. Curitiba: Juruá, 2015, p. 49.   
16 LEONEL, Ricardo de Barros. Manual do processo coletivo. São Paulo: RT, n. 4.10, p. 148, 2002. 
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Aspectos controvertidos e relevantes – 40 anos da Lei 4.717/65. São Paulo: RCS, 2006, p. 406. 
18 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Disponível em 
<http://portal.tcu.gov.br/data/files/16/B5/85/0D/33CFA51010B6DEA51A2818A8/016.991-2015-0%20-%20angra%203.pdf>. Acesso em 11 

abr. de 2019. 



 
 

àquelas empresas que celebraram acordo de leniência com o Ministério Público, demonstrando encontrar-se 

referido Tribunal em sintonia com a principiologia do microssistema de combate à corrupção.  

 

Ao se levar em consideração o tema afeto à tutela repressiva da improbidade administrativa, deve-se focar, segundo 

Miranda, nos princípios norteadores da atuação estatal, em especial: a) princípio da máxima efetividade da tutela 

repressiva da improbidade administrativa; b) princípio da vedação de proteção deficiente da probidade 

administrativa; c) princípio da vedação do retrocesso social em relação à tutela repressiva da improbidade 

administrativa19.  Revela-se, pois, que a atuação do Estado voltada à defesa da moralidade administrativa não pode 

sofrer nenhum tipo de mitigação ou constrangimento, merecendo ampla magnitude. 

 

A análise dos referidos princípios, somada à necessidade de se buscar uma prestação jurisdicional efetiva em 

processos inaugurados para a apuração de atos ilícitos vinculados à probidade na gestão pública, guarda sintonia 

com a satisfação do interesse público, revelando, de acordo com Alves20, a existência de um verdadeiro 

microssistema da tutela repressiva da improbidade administrativa como um inegável direito transindividual. 

 

A Constituição Federal deve ser a única limitação à interação entre instrumentos legislativos voltados à tutela do 

patrimônio público. Assim, não havendo óbice constitucional, essa interação é medida necessária para 

salvaguardar a boa administração pública.  

 

Engana-se quem sustenta que referido microssistema engloba apenas legislações de cunho cível. O objetivo das 

normas é a consecução da máxima proteção a direito transindividual, e nesse sentido relegar a possibilidade de 

instrumentos normativos de cunho penal inserirem-se nesse grandioso sistema voltado à satisfação dos interesses 

da coletividade, representa um retrocesso, com ofensa à gama de princípios que regem a tutela da probidade 

administrativa21. 

 

Nesse sentido, Miranda esclarece ser perfeitamente viável a existência de uma interação da Lei nº 8.429/92, de 

forma subsidiária ou por meio de analogia, com regras e princípios consagrados em outros diplomas legais, 

inclusive de natureza penal22. 

 

A construção de um raciocínio objetivo, que leve ao reconhecimento da Lei n.º 12.850/13 como parte integrante 

desse microssistema, não tem o condão de buscar, conforme afirma Osório, a administrativização de ilícitos penais 

ou a penalização de ilícitos administrativos23. Em verdade, há o intento de se alcançar uma igualdade jurídica na 

tutela estatal voltada à prevenção/repressão de condutas igualmente reprováveis nas searas penal e administrativa-

civil.  

Miranda sustenta que não se pretende transformar os atos de improbidade administrativa em crimes, diante de sua 

clara repercussão civil. Busca-se apenas conferir efetividade à tutela do patrimônio público, com a possibilidade 

de complementariedade entre as normas afetas à jurisdição coletiva para com aquelas vinculadas à seara penal24.  

 

O patrimônio público é essencialmente reconhecido como direito de natureza fundamental e sua proteção deve 

merecer total atenção do Estado. Carvalho assevera que a possibilidade de aplicação do instituto da colaboração 

premiada nas ações de improbidade administrativa deve ser analisada sob a perspectiva do bem jurídico a ser 

protegido por meio da ação de improbidade administrativa, qual seja, a integridade do patrimônio público, material 

e imaterial e a garantia do interesse da coletividade, mediante a aplicação das sanções aos agentes que põem em 

risco essas prerrogativas25.  

 

As centenas de colaborações premiadas já homologadas pelo Poder Judiciário no âmbito da “Operação Laja Jato” 

possuem uma inegável horizontalidade eis que vinculadas a fatos ilícitos com repercussão muito além da seara 

                                                           
19 MIRANDA, Gustavo Senna Tutela repressiva da improbidade administrativa: princípios informadores e microssistema. Estudos sobre 

Improbidade Administrativa: em homenagem ao Professor J.J. Calmon de Passos. FARIAS, Cristiano Chaves de, et al (orgs). 2 ed. 

Salvador: JusPodivm, 2012, p. 299-326.   
20 ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 4  ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 607.   
21 SILVA, Rodrigo Monteiro da; PEDRA, Adriano Sant’Ana. Alienação antecipada de bens em processos de apuração de atos de improbidade 

administrativa: uma abordagem a partir do dever fundamental de colaboração com a Justiça. Revista RePro. São Paulo, Ano 42; Vol. 267, p. 
431-456, maio/2017. p. 445. 
22 MIRANDA, Gustavo Senna Tutela repressiva da improbidade administrativa: princípios informadores e microssistema. Estudos sobre 

Improbidade Administrativa: em homenagem ao Professor J.J. Calmon de Passos. FARIAS, Cristiano Chaves de, et al (orgs). 2 ed. 
Salvador: JusPodivm, 2012, p. 315.   
23 OSÓRIO, Fábio Medina. Direito administrativo sancionador. 2ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 124. 
24 MIRANDA, Gustavo Senna Tutela repressiva da improbidade administrativa: princípios informadores e microssistema. Estudos sobre 

Improbidade Administrativa: em homenagem ao Professor J.J. Calmon de Passos. FARIAS, Cristiano Chaves de, et al (orgs). 2 ed. 

Salvador: JusPodivm, 2012, p. 318.   
25 CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 4 ed. Salvador: JusPODIVM, 2017. p. 981. 



 
 

penal. Inegável, pois, que a quase totalidade dos crimes praticados pelas organizações criminosas introjetadas na 

Administração Pública igualmente constituem ato de improbidade administrativa. Nesse sentido, a conjugação de 

todos os instrumentos normativos (de cunho penal, civil e administrativo) integrantes do microssistema de combate 

à corrupção é a medida mais adequada para se buscar a proteção da sociedade. 

A pactuação de acordos de colaboração premiada em ações de improbidade administrativa não importa o 

esvaziamento ou a mitigação à proteção do patrimônio público. Pelo contrário. Não se defende a utilização do 

instituto da colaboração premiada a esmo, sem critérios pré-estabelecidos. O que realmente se pretende é a sua 

extensão às ações de improbidade administrativa com a finalidade de se alcançar a melhor tutela para o patrimônio 

público. 

3 A COLABORAÇÃO PREMIADA EM PROCESSOS VOLTADOS À APURAÇÃO DE ATOS DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

 

Conforme apresentado por Silva e Pedra, a sociedade brasileira enfrenta um longo processo de descrédito nas 

instituições públicas provocado sobretudo, pelos reiterados casos de corrupção e desvios de verbas públicas que 

insistem em povoar os noticiários26. Diante da especialização e capilaridade de redes orquestradas para dilapidar 

os cofres públicos, torna-se urgente que o Estado lance mão dos mecanismos existentes para tentar frear a 

corrupção que se alojou na esfera administrativa.  

 

Nesse vetor, a Lei n.º 8.429/92 possui considerável relevância eis que congrega mecanismos eficientes de combate 

aos desvios de conduta na Administração Pública. Todavia, em que pese a força da Lei de Improbidade 

Administrativa, torna-se necessário conceber mecanismos eficientes, já inaugurados em outros regramentos 

normativos e voltados a permitir que o Poder Judiciário ofereça à sociedade uma prestação jurisdicional 

constitucionalmente adequada. Dentre tais mecanismos de efetividade destaca-se a colaboração premiada, com 

previsão expressa nas Leis n.ºs 12.850/13 e 9.807/99. 

 

O objetivo dessa interpretação voltada à incessante busca pela máxima efetividade das normas que tutelam direitos 

transindividuais que importam na materialização de políticas públicas voltadas à sociedade em geral, baseia-se no 

fortalecimento da defesa da tutela do patrimônio público e não no enfraquecimento à sua proteção. Buscar uma 

compreensão diversa corresponde, sem dúvidas, o esvaziamento da tutela protetiva da sociedade. 

 

A colaboração premiada, nos termos da Lei n.º 12.850/13, tem o condão de facilitar o esclarecimento de fatos 

ilícitos que jamais poderiam chegar ao conhecimento das autoridades. O eficaz arrependimento do agente (ainda 

que motivado por razões de rasa nobreza) pode levar à redução de sua pena, ou mesmo ao perdão judicial. Nesse 

sentido, não existe lógica na conduta do Estado de conferir um benefício ao réu apenas na seara criminal, deixando-

o vulnerável às sanções previstas na LIA. Tal comportamento se contradiz com a essência da colaboração. 

 

Os mesmos benefícios advindos da colaboração premiada alcançados para o réu e para a sociedade nos processos 

criminais merecem ser expandidos para as ações de improbidade administrativa, as quais em regra derivam de 

fatos criminosos. 

 

Zavascki defendia com acerto que as consequências jurídicas advindas da prática de ato de improbidade 

administrativa muito se assemelham ao aspecto criminal por se tratar de ação com cunho tipicamente repressivo. 

Neste particular permite-se a adoção de princípios gerais do Direito Penal às ações regidas pela Lei n.º 8.429/9227. 

 

A plena e inequívoca reparação dos danos é a condição inexorável para a celebração e homologação do acordo de 

colaboração premiada. Sem a integral recomposição dos danos causados ao Estado é inviável se cogitar qualquer 

espécie de colaboração com o investigado/réu. A regra inserta no art. 4º, da Lei n.º 12.850/13, prevê a possibilidade 

de concessão de perdão judicial para aquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e 

com o processo criminal. Pensamos, assim, que em relação às ações de improbidade administrativa qualquer 

benefício a ser concedido ao agente colaborador deverá ficar vinculado, além do resultado de sua colaboração, ao 

integral ressarcimento dos prejuízos causados ao erário. 

A propósito do ressarcimento dos prejuízos suportados pela sociedade convém lembrar que a Lei n.º 12.846/13 

(Lei Anticorrupção Empresarial), que igualmente congrega o microssistema de combate à corrupção, estabelece 
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em seu art. 16, § 3º, que o acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparação integral dos 

danos causados. 

Uma vez reconhecida a possibilidade de celebração de acordos de colaboração premiada em ações de improbidade 

administrativa, resta a seguinte indagação: a atuação negocial dos legitimados ativos à propositura da ação estaria 

vinculada somente àqueles atos de improbidade que igualmente sejam definidos como crime, ou, de forma mais 

alargada, a todos os atos de improbidade, inclusive, aqueles previstos no art. 11, da Lei n.º 8.429/92? 

Por uma questão de coerência, bem como em razão do princípio da proibição deficiente da tutela da probidade 

administrativa, pensamos que os acordos de colaboração premiada poderão ser celebrados em todas as 

modalidades de atos de improbidade administrativa, inclusive para aqueles atos que não correspondam a crimes, 

notadamente aos previstos no art. 11 da LIA. 

A jurisprudência ainda é tímida em relação à possibilidade de utilização da colaboração premiada nas ações de 

improbidade administrativa. De outra sorte convém destacar que em 19 de dezembro de 2014 o STF, por meio do 

saudoso Min. Teori Zavascki, homologou uma colaboração premiada pactuada nos autos da “Operação Lava Jato”, 

ocasião em que se reconheceu a possibilidade de que o termo de colaboração “produza seus jurídicos e legais 

efeitos perante qualquer juízo ou tribunal nacional”28. Especificamente, na cláusula 12 do referido termo restou 

pactuado entre o Ministério Público Federal e o agente colaborador que a prova obtida a partir da colaboração, 

após à homologação, poderá ser utilizada não apenas em processos e/ou investigações criminais, como também 

em ações cíveis de improbidade administrativa e/ou inquéritos civis29. 

A celebração de acordos de colaboração premiada em ações de improbidade administrativa merece receber 

contornos adequados, de modo a evitar qualquer óbice aos preceitos constitucionais afetos à tutela da probidade 

administrativa, sem prejuízo do respeito aos direitos fundamentais dos investigados/réus. Há que se observar uma 

relação de proporcionalidade apta a sempre preservar os interesses da sociedade. 

Com precisão Martins Júnior e Tebet alertam para a necessidade de se buscar no âmbito das ações de improbidade 

administrativa a inserção de mecanismos eficazes já presentes na seara criminal30. O que se busca, conforme 

defendido por Carpena31, é a construção de uma cultura que passe a exigir uma conduta de mais 

comprometimento e de colaboração do réu proporcional à efetividade da prestação jurisdicional. 

O alargamento dos efeitos da colaboração premiada para as ações disciplinadas pela Lei n.º 8.429/92 guarda total 

sintonia com o interesse público. É certo que para se evitar distorções ou tentativas de se buscar a satisfação de 

desejos ocultos é que a colaboração premiada em sede de ações de improbidade administrativa dependerá, tal qual 

ocorre na esfera criminal, de posterior homologação judicial.  

 

Segundo Fonseca et. al. a colaboração premiada é dotada de vantajosidade tanto para a sociedade, quanto para o 

investigado. Para os autores, a partir de uma análise econômica do instituto da colaboração premiada foi possível 

constatar a presença de mais benefícios do que custos para a sociedade32.  

 

Em sintonia com a necessidade de se buscar uma prestação estatal que atenda aos interesses da coletividade 

Carvalho adverte a colaboração premiada seria uma forma de auxiliar o poder público no combate a condutas 

violadoras da moralidade pública33. 

 

Pensar de modo diverso, com a defesa da tese de que não seria possível a utilização da colaboração premiada em 

investigações e processos voltados à apuração de atos de improbidade administrativa, e com isso impedir o manejo 

de instrumento sabidamente hábil à busca por uma prestação jurisdicional constitucionalmente adequada 

representa, conforme Calamandrei, oferecer um remédio longamente elaborado para um doente já morto 34. 

                                                           
28 Homologação ocorrida nos autos do Processo n.º 5244/DF, de relatoria do Min. Teori Zavascki. Disponível em 

<https://www.jusbrasil.com.br/diarios/documentos/315250574/andamento-do-processo-n-5244-peticao-17-03-2016-do-stf?ref=topic_feed>. 

Acesso em 28 abr. 2019. 
29 Disponível em <http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-

content/uploads/sites/41/2015/01/acordodela%C3%A7%C3%A3oyoussef.pdf>. Acesso em 28 abr. 2019. 
30 MARTINS JÚNIOR, Wallace Paiva; TEBET, Mário Antonio de Campos. Aspectos penais da improbidade administrativa: uma forma de 
crime organizado. Revista dos Tribunais. São Paulo, v. 87. n. 754. ago. 1998. p. 495-501. 
31 CARPENA, Márcio Louzada. Da não apresentação de bens passíveis de penhora e das multas. Disponível em: 
<http://www.abdpc.org.br/artigos/artigo1071.htm>. Acesso em 25 abr. 2019. 
32 FONSECA, C. B. G. et. al. A Colaboração Premiada Compensa? Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas/ CONLEG/Senado, agosto/2015 

(Texto para Discussão nº 181). Disponível em: www.senado.leg.br/estudos. Acesso em 11 abr. de 2019. 
33 CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 4 ed. Salvador: JusPODIVM, 2017. p. 982. 

34 CALAMANDREI, Piero. Criteri per la definizione dei provvedimenti cautelari. Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti 

cautelari. Padova: Cedam, 1936. p. 19. 

 



 
 

 

5 CONCLUSÃO 

O presente estudo teve por objetivo demonstrar que a busca por uma prestação jurisdicional primada na efetividade 

da tutela do patrimônio público demanda uma análise sistêmica por parte dos operadores do Direito, com a 

finalidade de permitir que mecanismos existentes em outros instrumentos normativos voltados à tutela de direitos 

transindividuais sejam igualmente aplicados aos processos que apuram atos de improbidade administrativa, sempre 

com a observância ao contraditório e à ampla defesa, em cujo âmbito habita o devido processo legal. 

A prestação de uma tutela jurisdicional coerente com os princípios regentes da Constituição Federal é medida de 

extrema necessidade, uma vez que a prática de atos ilícitos que impedem a materialização do feixe de direitos 

pertencentes à sociedade, quando submetidos a um Poder Judiciário incapaz de conferir uma resposta satisfatória 

(e justa), tem trazido significativos e por vezes irreparáveis danos à coletividade.  

Assim como ocorre no processo penal, a colaboração premiada em processos voltados à apuração de atos de 

improbidade administrativa somente deverá ser pactuada e posteriormente homologada com a observância do 

devido processo legal, mediante prudência e bom senso de magistrados e membros do Ministério Público. 

A colaboração premiada representa uma ferramenta que ainda precisa ser bem compreendida pelos operadores do 

Direito. Mesmo em se tratando de um instituto novo já demonstrou sua eficácia no combate às organizações 

criminosas que se formam com o objetivo único de dilapidar os cofres públicos. Nesse contexto, não há sentido 

em buscar a efetividade por meio da celebração de acordo de colaboração premiada apenas em processos criminais, 

deixando de lado a apuração das mesmas condutas ofensivas à LIA. 

Busca-se um diálogo de coerência entre as normas que tutelam direitos e interesses da sociedade, cabendo ao 

intérprete do Direito trabalhar a partir de uma razoável complementariedade voltada à busca da máxima eficiência 

e efetividade da prestação jurisdicional, sobretudo aquela afeta à satisfação de interesses transindividuais. 

Advogar em prol da manutenção da interpretação que exclui das ações de improbidade administrativa qualquer 

forma de acordo ou transação (aí incluída a colaboração premiada) representa um inegável equívoco, que põe em 

xeque não apenas os interesses da sociedade, assim como daqueles agentes ímprobos que de qualquer forma 

manifestaram o desejo de colaborar com o Estado e dessa forma minimizar os males causados a toda a sociedade 

por suas condutas ilícitas. 

 

A colaboração premiada afigura-se uma demonstração contemporânea de um modelo de busca de provas que se 

mostrou eficiente à adequada prestação da tutela jurisdicional, com a finalidade de desmantelar organizações 

criminosas e esquemas de corrupção, sempre em favor da máxima satisfação do interesse público. 

 

Convém destacar, por oportuno, que em 26 de abril de 2019 o STF, nos autos do Recurso Extraordinário com 

Agravo (ARE) nº 1175650, reconheceu a Repercussão Geral da matéria. 

  

 

PROPOSTA DE ENUNCIADO 

 

“A COLABORAÇÃO PREMIADA É INSTRUMENTO HÁBIL À TUTELA DA PROBIDADE 

ADMINISTRATIVA”. 
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