
Improbidade Administrativa e Transparência Pública 
 

 

 A improbidade administrativa diz respeito aos atos contrários e ilegais cometidos 

contra as normas e princípios da Administração Pública por agentes públicos durante o 

exercício de suas funções públicas ou em decorrência destas. 

 O crime de improbidade administrativa encontra-se previsto no art. 9º, da Lei nº: 

8.429, de 02 de junho de 1992, que trata de ato que importa em enriquecimento ilícito 

auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, 

mandato, função, emprego ou atividade nas entidades públicas, sejam elas diretas, 

indiretas ou funcional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, dos Municípios, 

dos Territórios e do Distrito Federal, bem como em empresas incorporadas ao patrimônio 

público ou entidade pública. 

 De modo geral, tem-se que a improbidade administrativa é um crime praticado por 

pessoas que ocupam cargos públicos e que agem de maneira ilícita, seja por 

enriquecimento ilícito ou qualquer outro tipo de obtenção de vantagem indevida da 

administração pública. 

 Os agentes públicos são, segundo o artigo 2º, da Lei nº. 8.429/92, todos aqueles 

que exercem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, 

designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, 

cargo, emprego ou função nas entidades públicas. 

 Vemos diariamente casos diversos em que agentes públicos se envolvem em 

práticas criminosas de improbidade administrativa, e tais crimes geram um grande 

prejuízo para a sociedade, objeto este de preocupação da administração pública. Nesse 

sentido, temos que a transparência dos atos públicos seriam, de fato um forte aliado ao 

combate dessa prática. 

 O princípio da Publicidade da Administração Pública, previsto no artigo 37, caput 

da Constituição Federal, por exemplo, é um dos caminhos que, ao ser plenamente 

aplicado às práticas administrativas, constitui uma forma bastante forte e eficaz contra as 

práticas ilegais cometidas por agentes públicos em face administração pública, pois, nos 

dizeres de Hely Lopes Meirelles é por meio dela que ocorre a divulgação oficial do ato 

para conhecimento público e início de seus efeitos externos. 

 Ora, temos que a publicidade, a exposição dos atos praticados pelos agentes 

públicos acaba não só por forçar o administrador a trabalhar em consonância com as 

regras da administração, como também dar prestação de contas para a população. É 

imprescindível, então, que a transparência nos atos de gestão pública seja devidamente 

praticada na sociedade, tendo em vista que o gestor é apenas um representante do povo 

no controle dos bens e serviços da administração pública. 

 Desse modo, ações como limitações no orçamento público, prestação de contas, 

publicidade de atos, pregões, licitações e informativos de gastos e ações públicas são 

medidas que trazem um controle da população em face às ações do administrador público 

e de todos os bens e serviços que a administração pública possui, conferindo à população, 

com isso, o controle fiscalizador necessário ao interesse público em geral. 
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