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IMPROBIDADE NO ESTATUTO DA CIDADE

                                                                                                Karin Sohne Genz,

                                                                                               Promotora de Justiça

1. Introdução.

A  Constituição Federal de 1988, ao traçar as linhas gerais

referentes à política urbana em seus arts. 182 e 183,  define a adoção de um

planejamento de política urbana como instrumento essencial  à consecução dos

objetivos de “ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais  da cidade e

garantir o bem-estar de seus habitantes” (art. 182, caput/CF).

Em outras palavras, para nosso ordenamento jurídico a

ocupação urbana não pode ser aleatória, mas racionalizada e sustentável. Este

conceito de desenvolvimento sustentável, ainda causador de grandes

controvérsias doutrinárias, pode ser considerado, a nosso ver, como aquele

fundado em três pilares: crescimento econômico, eqüidade social e equilíbrio

ecológico.

O Estatuto da Cidade foi editado com o objetivo de

regulamentar os arts. 182 e 183 da CF, estabelecendo as diretrizes gerais da

política urbana, a qual, como antes referido, visa ordenar o pleno desenvolvimento

das funções sociais da cidade e da propriedade. Entendemos por funções sociais

da cidade aquelas ligadas à habitação, ao trabalho, à circulação e à recreação.

Por sua vez, são funções sociais da propriedade as relacionadas ao uso e

ocupação do solo urbano.
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Após definir uma série de novos institutos jurídicos,

destinados a proporcionar aos administradores das cidades fórmulas factíveis de

garantir o melhor aproveitamento dos espaços físicos habitáveis, a Lei nº

10.257/01 elencou uma série de situações capazes de configurar prática de ato de

improbidade administrativa, evidenciando preocupação com a possibilidade de

seus novos instrumentos virem a ser aplicados de forma distorcida, em detrimento

do bem comum.

Buscamos, através deste texto, trazer alguma contribuição

para o estudo destas hipóteses de atos de improbidade previstos no Estatuto da

Cidade,  partindo de uma interpretação sistemática entre o teor da Lei nº 8.429/92

e  da Lei nº 10.257/01, objetivando viabilizar a correta aplicação dos dispositivos

contidos nos aludidos textos legais.

2. Considerações sobre a definição de atos de  improbidade administrativa.

O ordenamento jurídico brasileiro, através da edição da Lei

nº 8.429/92, consagrou o combate aos atos de improbidade administrativa como

garantia da manutenção da higidez da administração pública. É através da

aplicação das sanções preconizadas no referido diploma legal que buscamos

preservar a incidência dos princípios regentes da administração pública, em toda

atividade humana que traz reflexos à atividade administrativa de uma forma geral.

É também, através da aplicação das sanções da Lei nº 8.429/92, que se busca

preservar o patrimônio público de ataques perpetrados por pessoas que

pretendem, intencionalmente, obter vantagens ilícitas de cunho monetário.

Dentre os princípios regentes da atividade da Administração

Pública, consagrados no art. 37, “caput”/CF, destaca-se o princípio da moralidade,

ponto basilar da atividade administrativa.
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O princípio da moralidade administrativa prega a observância

de regras éticas na atividade da Administração, informadas por valores como a

boa-fé, a honestidade, a lealdade, a imparcialidade, a observância do interesse

público, entre outros. Contido no princípio da moralidade administrativa está o da

probidade, segundo o qual o agente público, independente da natureza de seu

vínculo junto à Administração, deve servir a esta com honestidade, exercendo

suas funções sempre com o objetivo de realizar os interesses públicos, sem tirar

qualquer proveito pessoal de sua atividade.

A probidade administrativa se estabelece internamente como

um dever funcional inserido na relação jurídica que liga o agente público à

Administração Pública, e, externamente, como um dever a ser observado na

relação jurídica estabelecida com terceiros.

Portanto, não basta a mera constatação de ter ocorrido

algum dano patrimonial a determinado ente público, para que se conclua ter

ocorrido ato de improbidade administrativa. A identificação de um ato como de

improbidade requer seja percorrido um iter, o qual tem início com a comprovação

da incompatibilidade da conduta com os princípios regentes da atividade estatal,

dentre os quais se destacam os princípios da legalidade e da moralidade.

Com efeito, a análise detida dos tipos de improbidade

descritos nos arts. 9º, 10 e 11, da Lei nº 8.429/92 obriga o intérprete a concluir que

todas as hipóteses de improbidade elencadas na lei possuem, em sua gênese

caracterizadora, a violação dos princípios fundamentais da Administração Pública.

Ou seja, tanto para a  caracterização de atos que causem enriquecimento ilícito,

ou que provoquem lesão ao patrimônio público, é imprescindível que tenha

ocorrido a violação, no mínimo, aos princípios da legalidade e da moralidade

administrativa.

Além disso, por se tratarem de atos ilícitos que contemplam

hipótese de responsabilidade subjetiva, é necessário que se analise, detidamente,

o elemento volitivo do agente quando da prática do ato. Desta sorte, só é

juridicamente viável o enquadramento de atos como de improbidade descritos nos
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arts. 9º e 11 a título de dolo, sendo que os atos descritos no art. 10 são puníveis a

título de culpa em sentido estrito (hipóteses de imprudência, imperícia ou

negligência), ou de dolo.

Há que se considerar, ainda, quais os efeitos obtidos pelo

agente para o enquadramento de sua conduta em um dos tipos previstos nos arts.

9º, 10 e 11, da Lei nº 8.429/92. Desta sorte, se houve apenas violação aos

princípios regentes da Administração Pública (descritos no art. 37, “caput”, da CF),

a conduta do agente se subsume no tipo do art. 11/LIA; em se tratando de ato que

também tenha acarretado dano ao patrimônio público, enquadrar-se-á a conduta

no tipo do art. 10; e, em sendo comprovado o enriquecimento ilícito, a matéria será

regida pelo art. 9º.

Quando constatamos que o ato, simultaneamente, causou

enriquecimento ilícito e dano ao erário, além de violar os princípios, a operação de

subsunção da conduta aos tipos de improbidade previstos na lei deverá ser feita

tendo por base o fim objetivado pelo agente. Quase sempre se constata que

queria ele enriquecer de forma ilícita, tendo, por via oblíqua, causado danos ao

patrimônio público. Neste caso, prevalece o tipo do art. 9º.

Chamamos a atenção para o fato de não ter passado

desapercebida do legislador a possibilidade de um mesmo ato poder se subsumir

em mais de um tipo, o que constatamos analisando as sanções previstas para as

hipóteses de enriquecimento ilícito, previstas no art. 12, inc. I/LIA, dentre as quais

verificamos o “ressarcimento integral do dano, quando houver”,  bem como para as

sanções previstas aos casos de lesão ao erário (art. 12, inc. II/LIA), que prevê   “a

perda de bens, se ocorrer esta circunstância”. Fica claro, pois, que a própria lei anti-

improbidade admite ser possível ocorrer lesão ao patrimônio público em hipóteses

de enriquecimento ilícito, e vice-versa. A solução técnica para o devido

enquadramento da conduta vem a ser a observância da finalidade última do

agente quando da prática do ato.

Os atos de improbidade administrativa podem ser praticados

por agente público, assim considerado “todo aquele que exerce, ainda que
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transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação

ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou

função” (art. 2º/LIA), de “qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal,

Municípios, Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade

para cuja criação ou custeio o erário concorra com mais de 50% do patrimônio ou da

receita anual” (art. 1º, “caput”/LIA).  A lei admite, ainda, a prática de atos de

improbidade por terceiros que não se incluem na definição de agente público, mas

que concorram para a prática do ato ou dele se beneficiem (art. 3º/LIA).

Por fim, ressaltamos que também são considerados atos de

improbidade aqueles praticados contra o patrimônio “de entidade que receba

subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público, bem como

aquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de

cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, a

sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição aos cofres públicos”

(art. 1º, par. único/LIA).

3. Hipóteses de atos de improbidade previstos no Estatuto da Cidade.

O art. 52/EC prevê uma série de atos que enquadra como de

improbidade administrativa, atribuíveis aos Prefeitos e ao Governador do Distrito

Federal,  o que se conclui interpretando de forma harmônica o teor desta norma

com a do art. 51 do mesmo diploma legal. Além do mais, os atos apontados como

de improbidade pelo Estatuto da Cidade podem ser, também, imputáveis a outros

agentes públicos ou a particulares que, de qualquer forma, concorram para a

prática do ato ou dele se beneficiem, o que se deflui do que dispõe o “caput” do

art. 52/EC, em sintonia com o teor dos arts. 2º e 3º/LIA (note-se que o art. 52 do

Estatuto da Cidade assevera que o Prefeito incorre em improbidade

administrativa, “sem prejuízo da punição de outros agentes públicos

envolvidos e da aplicação de outras sanções cabíveis”).
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Pode parecer, à primeira leitura, que estaria a Lei nº

10.257/01 a criar novos tipos de improbidade administrativa, o que é equivocado.

Em verdade, todas as situações elencadas no art. 52 do

Estatuto da Cidade só poderão ser consideradas atos de improbidade caso se

enquadrem em um, ou em mais de um, dos tipos previstos nos arts. 9º, 10 e 11,

da Lei nº 8.429/92. São estes os dispositivos de lei que definem as hipóteses de

ofensa ao princípio da probidade administrativa, sendo oportuno salientar que,

nestes, os várias fatos descritos em seus incisos têm caráter meramente

exemplificativo, não se tratando de hipóteses previstas em numerus clausus.

Passamos a analisar cada uma das situações contempladas

na Lei nº 10. 257/01, individualmente.

3.1. A primeira hipótese de improbidade arrolada pelo

Estatuto da Cidade é deixar de proceder, no prazo de cinco anos, o adequado

aproveitamento do imóvel incorporado ao patrimônio público, conforme

dispõe o art. 8º, § 4º, da mesma lei.

Trata-se da hipótese de desapropriação de imóvel com

pagamento em títulos da dívida pública, instrumento previsto no Estatuto da

Cidade como forma de evitar a subutilização ou não utilização de imóvel urbano,

após ter o município realizado uma série de outras atividades, igualmente

previstas no EC. Na verdade, havendo baixo aproveitamento ou não utilização de

imóvel situado na zona urbana, em área previamente definida no plano diretor,

poderá o município editar lei municipal que determine o parcelamento ou a

edificação compulsórios, notificando previamente o proprietário para tanto (art.

5º/EC). Caso ele não atenda à notificação, poderá ser determinada a incidência de

IPTU progressivo no tempo por cinco anos (art. 7º/EC). Decorrido este prazo sem

que o proprietário cumpra a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização

do imóvel, pode o município desapropriá-lo com pagamento em títulos da dívida

pública (art. 8º/EC).
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Segundo os §§ 4º e 5º, do art. 8º/EC, uma vez procedida a

desapropriação, deverá o município dar adequado aproveitamento ao imóvel no

prazo de cinco anos, seja utilizando-o diretamente ou mediante alienação ou

concessão a terceiros, por licitação.

A não utilização do imóvel desapropriado, com pagamento

em títulos da dívida pública, dentro de cinco anos contados da incorporação do

bem ao patrimônio municipal, é ato de improbidade atribuído ao Prefeito. É

importante salientar que a incorporação do imóvel ao patrimônio do município

ocorrerá apenas após o integral pagamento da indenização devida, e que por

adequado aproveitamento do imóvel se entende dar ao bem o parcelamento,

edificação ou utilização solicitados ao proprietário quando da emissão da

notificação referida no art. 5º/EC.

Muito embora alguns doutrinadores entendam que tal

hipótese sempre se enquadrará como ato de improbidade que viola os princípios

da administração pública, previsto no art. 11, inc. II/LIA (“retardar ou deixar de

praticar, indevidamente, ato de ofício”), é imprescindível que sempre deixemos em

aberto a possibilidade de ter ocorrido enriquecimento ilícito pelo prefeito com a

prática de tal ato, mediante recebimento de propina, por exemplo, para deixar de

efetivamente utilizar o imóvel expropriado, caso em que seu ato seria enquadrável

na hipótese do art. 9º, inc. X/LIA (“receber vantagem econômica de qualquer

natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou

declaração a que esteja obrigado”). Tudo dependerá da evolução da investigação,

e das provas obtidas quanto ao fato propriamente dito.

3.2 – A segunda hipótese de improbidade atribuída ao

Prefeito pelo EC é utilizar áreas obtidas por meio do direito de preempção em

desacordo com o art. 26/EC. Através do direito de preempção, é conferida ao

poder público municipal preferência para aquisição de imóvel urbano, objeto de

alienação entre particulares. Para tanto, deverá haver lei municipal estipulando

seu prazo de vigência e as áreas do município em que incidirá tal instituto.
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Conforme o art. 26/EC, o direito de preempção só pode ser

exercido  para: a) regularização fundiária; b) execução de programas e projetos

habitacionais de interesse social; c) constituição de reserva fundiária;

d)ordenamento e direcionamento da expansão urbana; e) implantação de

equipamentos urbanos e comunitários; f) criação de espaços públicos de lazer e

áreas verdes; g) criação de unidades de conservação ou proteção ou áreas de

interesse ambiental; h) proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou

paisagístico.

Logo, para a aquisição de algum imóvel por preempção, há

que se indicar sua finalidade, à qual fica vinculada a utilização do bem pelo

município. O uso em desconformidade com tal norma importa em violação aos

princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

A ocorrência de tal circunstância significa, em verdade, ter

ocorrido típico desvio de finalidade no ato administrativo de destinação do imóvel

adquirido via preempção, o que macula o ato de nulidade, conforme preceitua o

art. 2º, e,  e seu par. único, e, da Lei nº 4.717/65 (Lei da Ação Popular).1

Muito embora alguns doutrinadores caracterizem tal ato

como incurso nas sanções do art. 11/Lei nº 8.429/92 (atos de improbidade por

violação a princípios regentes da Administração Pública), poderão as

circunstâncias do caso concreto indicarem que, além da violação principiológica,

ocorreu lesão ao patrimônio público (em razão do subaproveitamento do imóvel,

por exemplo, ou de sua utilização em desconformidade com sua vocação

econômica), ou enriquecimento ilícito do agente (no caso do prefeito que recebeu

propina para praticar o desvio de finalidade), ou ambos. Nestes casos, a operação

                                                          
1 Esta a redação da referida norma legal:
“art. 2º. São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de:
...
e – desvio de finalidade.
Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as seguintes normas:
...
e – o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto,
explícita ou implicitamente, na regra de competência.”
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de tipificação destes atos deve considerar, sempre, a finalidade última objetivada

pelo agente.

3.3. Também incorre em improbidade administrativa o

Prefeito que aplicar os recursos auferidos com a outorga onerosa do direito

de construir em desacordo com o art. 31/EC.

A outorga do direito de construir acima dos limites do

coeficiente de aproveitamento básico  do solo urbano, mediante contrapartida do

interessado em ampliar seu direito de edificação, é instituto referido no art. 28/EC.

A expressão “contrapartida” abarca toda e qualquer

possibilidade de contraprestação, podendo ser em dinheiro, bens, obras ou

serviços, conforme determina a lei municipal.

Os recursos financeiros auferidos com a outorga do direito de

construir ou da alteração do uso do solo deverão ser aplicados nas finalidades

estritamente previstas no art. 26/EC, conforme a legislação municipal que

contemple a adoção deste  instrumento do Estatuto da Cidade. O uso em

desconformidade com tal norma importa em violação aos princípios da legalidade

e da moralidade administrativa.

A ocorrência de tal circunstância significa, em verdade, ter

ocorrido típico desvio de finalidade no ato administrativo de destinação do imóvel

adquirido via preempção, o que macula o ato de nulidade, conforme preceitua o

art. 2º, e,  e seu par. único, e, da Lei nº 4.717/65 (Lei da Ação Popular).

Muito embora alguns doutrinadores caracterizem tal ato

como incurso nas sanções do art. 11/Lei nº 8.429/92 (atos de improbidade por

violação a princípios regentes da Administração Pública), poderão as

circunstâncias do caso concreto indicar que, além da violação principiológica,

ocorreu lesão ao patrimônio público (em razão do subaproveitamento do imóvel,

por exemplo, ou de sua utilização em desconformidade com sua vocação
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econômica), ou enriquecimento ilícito do agente (no caso do prefeito que recebeu

propina para praticar o desvio de finalidade), ou ambos. Nestes casos, a operação

de tipificação destes atos deve considerar, sempre, a finalidade última objetivada

pelo agente.

3.4. Outra hipótese de prática de atos de improbidade

administrativa previsto no Estatuto da Cidade é aplicar os recursos auferidos

em operações urbanas consorciadas em atividades diversas da própria

operação, já que o art. 33, § 1º/EC vincula a utilização de tais recursos

exclusivamente no conjunto de atividades destinadas à operação consorciada

propriamente dita.

As operações urbanas consorciadas vêm a ser um conjunto

de intervenções urbanas com a participação de proprietários, moradores, usuários

e investidores privados, sob a coordenação do poder público municipal, para a

realização de transformações urbanísticas estruturais que possam trazer

melhorias sociais e valorização ambiental. Destinam-se a promover a recuperação

de áreas deterioradas ou inadequadas diante das novas exigências da urbe

moderna.

Aqui também valem as considerações anteriormente

expendidas sobre desvio de finalidade, pois a ocorrência de tal fato implica

nulidade do ato administrativo de utilização ilegal dos recursos.

Além de caracterizar ofensa aos princípios da Administração,

é possível que caracterize lesão ao patrimônio público (pois o desvio dos recursos

fará surgir a necessidade de serem aportados recursos outros para a operação

consorciada), e enriquecimento ilícito, em se comprovando ter o prefeito recebido

bens ou valores para a prática do desvio. A adequada tipificação do ato vai
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depender da análise do intérprete quanto à finalidade almejada pelo agente

quando da sua prática.

3.5. Incorre em improbidade administrativa o prefeito que

impedir ou deixar de garantir os requisitos contidos nos incs. I a III do §

4º/EC, segundo os quais durante a elaboração do Plano Diretor devem os poderes

Executivo e Legislativo municipais garantir:

a- a participação popular, mediante promoção de audiências

públicas e debates;

b- a publicidade dos documentos e informações produzidos;

c- o acesso de todos aos documentos e informações

produzidos.

Este dispositivo denota a especial ênfase que o ordenamento

jurídico brasileiro dá à participação da comunidade local na elaboração da

legislação de planejamento urbanístico, cuja inobservância, além de causar vício

de validade no diploma legal editado, pode ensejar a imputação de prática de ato

de improbidade administrativa ao chefe do Poder Executivo municipal.

A não garantia ou o impedimento do exercício de tais direitos

caracteriza a hipótese de improbidade prevista no art. 11, inc. II/LIA, e a

conseqüente aplicação das sanções previstas no art. 12, inc. III, do mesmo

diploma legal, a saber: a) perda da função pública; b) suspensão dos direitos

políticos de três a cinco anos; c) pagamento de multa civil de até cem vezes

o valor da remuneração percebida pelo agente; d) proibição de contratar

com o Poder Público ou receber, direta ou indiretamente, benefícios fiscais

ou creditícios, pelo prazo de três anos, ainda que por intermédio de pessoa

jurídica da qual seja sócio majoritário. Não nos parece cabível a aplicação da

sanção de reparação do dano, já que não se vislumbra, nestes atos omissivos,

hipótese de configuração de dano econômico ao patrimônio público.
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3.6. Também define o art. 52, da Lei nº 10.257/01, ser caso

de improbidade administrativa deixar de tomar as providências necessárias à

observância dos prazos definidos para elaboração e revisão dos Planos

Diretores, previstos nos arts. 40, §3º e  50 do EC.

Na medida em que a elaboração e aprovação do plano

diretor, bem como sua revisão, estão definidas como obrigação legal aos

representantes do Poder Executivo municipal,  sua inobservância implica em

deixar de praticar ato de ofício, enquadrável na hipótese do art. 11, inc. II, da Lei

nº 8.429/92. Aplicáveis, assim, as sanções previstas no art. 12, inc. III, da já

referida lei, referidas no item anterior.

Aqui, também, não nos parece cabível a aplicação da sanção

de reparação do dano, já que não se vislumbra, nestes atos omissivos, hipótese

de configuração de dano econômico ao patrimônio público.

Deixar de tomar as providências necessárias à observância

destes prazos significa deixar de adotar as medidas técnicas cabíveis à

idealização e revisão do plano diretor, tais como estudos, levantamentos,

capacitação de pessoal, etc.

Há que se considerar, ainda, um fator decisivo para a

configuração da hipótese de ato de improbidade administrativa, qual seja, a efetiva

ocorrência de intenção do agente no deixar de promover a revisão ou elaboração

do plano diretor. Afinal, trata-se de um típico caso de improbidade administrativa

por violação aos princípios regentes da administração pública, praticado por

conduta omissiva, definido no art. 11, inc. II, da Lei nº 8.429/92.

No tocante aos prazos, impende sublinhar que:

a) para os municípios que já possuíam seu plano diretor

antes da edição do Estatuto da Cidade, o prazo revisional

previsto no art. 40, § 3º, da Lei nº 10.257/01,  só pode ser
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contado a partir da vigência deste último diploma legal

(09/10/2001);

b) para os municípios que editaram seu plano diretor após a

vigência do Estatuto da Cidade, o prazo revisional de dez

anos passará a ser computado a partir da data de

vigência do plano diretor;

c) o prazo de cinco anos para edição de plano diretor,

previsto no art. 50, da Lei nº 10.257/01, só se aplica aos

municípios com mais de vinte mil habitantes, ou

integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações

urbanas, que ainda não possuíam plano diretor à época

da entrada em vigor do Estatuto da Cidade.

3.7. A última hipótese de ato de improbidade prevista no

Estatuto da Cidade é adquirir imóvel objeto de direito de preempção pelo

valor da proposta apresentada, se este for comprovadamente superior ao de

mercado.

Trata-se de caso de improbidade em que há dano ao erário,

já que o ato do prefeito implicará pagamento de quantia superior à  efetivamente

devida, retirando dos cofres públicos valores excessivos e desnecessários.

Enquadrável tal hipótese no art. 10, inc. V, da Lei nº 8.429/92. É possível, ainda,

que surjam elementos indicadores de ter o prefeito municipal enriquecido

ilicitamente com a operação, mediante o ganho de valores para agilizar a

aquisição imobiliária por preço superior ao de mercado, caso em que o fato se

subsumirá no tipo do art. 9º, inc. I, do já referido diploma legal. Mais uma vez,

reportamo-nos à circunstância de que, para a perfeita adequação do fato aos tipos

previstos na Lei nº 8.429/92, é importante ser levada em consideração o objetivo
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final do agente (que, em havendo indícios de pagamento de propina, é, via de

regra, o seu enriquecimento ilegal).

4. Conclusão.

Os vários instrumentos de definição da política urbana

previstos no Estatuto da Cidade se exteriorizam através de atos administrativos,

atribuíveis em grande parte ao chefe do Poder Executivo Municipal, mas para cuja

concretização também pode haver a concorrência de outras pessoas, sejam

servidores públicos ou particulares interessados.

Desta sorte, os princípios que regem a administração

pública, insculpidos na Carta Magna de 1988 em seu art. 37, “caput”, devem ser o

norte a pautar a execução de todos os atos destinados à concretização de tais

institutos, sob pena de poderem estes se caracterizar como atos de improbidade

administrativa e/ou atos administrativos nulos de pleno direito,  em razão de

eventuais desvios de finalidade.

Consciente de sua interface com as normas de direito

administrativo,  o Estatuto da Cidade arrolou, em seu art. 52, uma série de

hipóteses de atos de improbidade administrativa, as quais, todavia, para que

assim possam efetivamente vir a ser definidas, merecem ser avaliadas sob o crivo

de uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico vigente, buscando o

equilíbrio entre o conteúdo da Lei nº 10.257/01 e o da Lei nº 8.429/92, ambos

diplomas legais de idêntico grau hierárquico.

Portanto, não criou a Lei nº 10.257/01 novos tipos de atos de

improbidade administrativa, mas elencou hipóteses que precisam ser avaliadas,

quanto à extensão do elemento subjetivo do agente e quanto aos objetivos

colimados com sua prática, através do conteúdo dos dispositivos da Lei nº

8.426/92.
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