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Improbidade Administrativa e a perda e suspensão dos direitos políticos 

 

Resumo 

 

Os Direitos Políticos são constitucionalizados no Título II, Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais da CF/88, sendo assim, a normatização da soberania 

popular. Os direitos garantidos são os direitos de sufrágio, alistabilidade, elegibilidade, 

iniciativa popular, ação popular e organização e participação de partidos políticos.  

 O sufrágio nada mais é do que exercício do direito é a capacidade plena de 

poder eleger e ser eleito, tal direito é garantido inicialmente na Declaração dos Direitos 

Humanos no artigo 21°. 

Claramente a Carta Magna estabelece a condenação por improbidade 

administrativa, especialmente, a suspensão dos direitos políticos, cuja regulamentação 

é expressa no artigo 12, incisos I, II e III, da Lei 8.429/92, sendo vedado o juiz ignorar 

tais definições. Na mesma lei, o artigo 20 reza que: “a perda da função pública e a 

suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença 

condenatória.” 

 

Introdução 

 

O Estado Democrático de Direito tem como principal característica a soberania 

popular, in verbis “Todo poder emana do povo, que o exerce através de 

representantes eleitos ou diretamente [...]”, consoante Parágrafo Único do Artigo 1.° da 

Constituição Federal de 1988.  

Segundo Streck, a soberania teve muitas modificações no seu contexto, pois 

no final da Idade Média foi quando a supremacia da monarquia já não encontrava 

poder paralelo, ficando assim sem concorrência entre outros poderes, para tanto, fica 

nas mãos da monarquia e do rei. Entretanto, Rousseau, mostra que a soberania deixa 

de pertencer à monarquia, e sua titularidade passa a ser do povo, tendo como 

limitação o contrato originário do Estado. Contudo, Streck afirma que “posteriormente, 

será o próprio Estado, como personalidade jurídica, que deterá a titularidade da 

mesma [...]”.  

 

Objetivos 

 

Conforme regulamentação do Artigo 15 da CF/88 será necessário para 

esclarecimento, compreensão e interpretação gramatical e literal, ser pesquisado 



sobre as reais definições e alcances dos direitos políticos, desde sua concepção até 

sua utilização. Simultaneamente, serão analisados os casos previstos no caput do 

artigo 37 da CF/88, que indicará como assunto de análise a questão da moralidade, 

neste caso, circunstanciadamente ponderado como moralidade administrativa, 

necessitando de definições e em quais casos se é possível utilizá-la e de que modo. 

Segundo a CF/88 é determinada no artigo 37, § 4°, a deliberação para casos de 

atos de improbidade administrativa, e como sua principal consequência a limitação dos 

direitos políticos, apreciando conjuntamente o que enuncia a Lei n°. 8.429/92. 

 

Metodologia 

 

A metodologia utilizada será a de pesquisa explicativa para os objetivos, 

visando à identificação e a explicação dos fatores que influenciaram diretamente no 

resultado do projeto, excluindo as possíveis interpretações divergentes das 

idealizadas. Utilizando-se de pesquisas bibliográficas de diversos autores e 

doutrinadores sobre os assuntos pertinentes, adicionando estudos de casos 

específicos, para melhor compreensão dos pensamentos literais aos fatos. E para o 

desenvolvimento do projeto o método hipotético-dedutivo, pois se dará inicialmente por 

suposições e hipóteses já vistas, e serão formuladas novas hipóteses com o projeto. 

 

Desenvolvimento 

 

Desde a lógica aristotélica, o homem é considerado um animal político, sendo 

que suas necessidades não podem ser supridas por si mesmo, existe a peremptória 

necessidade de vivência em comunidade, para somente assim alcançar sua 

completude. Para Aristóteles, “toda comunidade visa um bem”, para tanto, em sua 

visão, o cidadão seria aquele quem criaria e deliberaria leis, sendo ele superior aos 

que não participam do governo, ou seja, são os indivíduos politicamente ativos da 

sociedade. Portanto, a política advém do ser humano e no mesmo momento, da 

sociedade em que ele vive.¹ 

Contudo, Streck, caracteriza também o homem como um animal ideológico, em 

que “utiliza valores vigentes do sistema cultural no qual está inserido, a fim de 

racionalizar seu comportamento, alegando motivações diferentes das reais, com o fim 

de justificar-se ou obter o consenso dos demais [...]”. Sendo assim, a improbidade 

pode ser considerada inerente à política da sociedade.² 

Partindo do pressuposto de que todos os brasileiros devem possuir os 

definidos como Direitos Políticos, que são preservados pela Constituição Federal e 



sendo reservados em alguns casos, se dará a relevância do projeto. Especificamente 

ao fato da polêmica discussão sobre cidadãos declarados culpados de crimes contra o 

Estado, porém, continuam em seus cargos e preservando seus direitos políticos 

enquanto aguardam possível reforma na decisão.  

 

Resultados Preliminares 

 

 A princípio pode-se verificar que a lei de improbidade administrativa é uma das 

tentativas de efetivar o cumprimento correto dos princípios da administração pública, 

em especial, nota-se que existe uma ligação tênue entre moralidade e probidade 

administrativa.  

 Todavia, nota-se que vulgarmente, o termo agente político é ridicularizado na 

sociedade, ressaltando que existem conflitos doutrinários quanto à aplicação das 

sanções previstas na Lei n° 8.429/92, como a aplica ção em sua totalidade ou 

proporcionalidade.  Pelo momento, o estudo sobre a lei de improbidade administrativa, 

pode afirmar que de fato, houve um avanço significável quanto ao controle dos atos 

ilícitos contra a administração pública.  
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