


Olá, estrategista! Tudo bem com você? 

 

Aqui é o Prof. Thállius Moraes, professor de Direito Administrativo do Estratégia Concursos. 

 

Você está atento à reforma realizada na Lei de Improbidade Administrativa? 

 

A legislação foi alterada por meio da Lei 14.230, publicada em 25 de outubro de 2021. Ou 

seja, trata-se de uma série de alterações muito recentes no texto da lei e ter total 

entendimento sobre esse assunto é imprescindível para você ser aprovado no seu concurso! 

 

Eu ressalto a importância de entendermos essas alterações em detalhes, porque as bancas 

examinadoras gostam muito de cobrar as atualizações nas provas. Isso aconteceu 

anteriormente a respeito de outras legislações e, assim, esse cenário não tem sido diferente 

no caso da LIA.  

 

Em 2022, nós já vimos concursos de bancas diversas (como Cebraspe, FGV, FCC, Fundatec e 

outras) que apresentaram questões sobre as alterações na LIA. Se você não estiver muito 

bem-preparado para lidar com essas mudanças, é bem provável que você perca pontos 

preciosos ao confundir o texto anterior da lei com as modificações que estão em vigor 

atualmente. 

 

Por isso, eu selecionei e comentei 40 questões a respeito da LIA atualizada para que você 

esteja pronto para gabaritar qualquer item que a banca prepare para o seu concurso! 

 

Espero que você aproveite esse material! Fique muito atento aos comentários de cada 

questão: eles são essenciais para você entender quais são as pegadinhas e os pontos mais 

importantes para chegar à resolução correta. 

 

Bom estudo! 

 

Prof. Thállius Moraes 
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IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LEI 8.429/92 
1) (CESPE/CEBRASPE) Acerca das sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade 
administrativa, julgue o item que se segue.  
Constitui ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito realizar operação 
financeira sem observância das normas legais e regulamentares, ou aceitar garantia insuficiente ou 
inidônea. 
Gabarito: Errado 
Comentários: Não houve qualquer forma de vantagem patrimonial indevida ao agente público, de 
maneira que não há que se falar em enriquecimento ilícito. A conduta narrada se enquadra como um 
ato que gera prejuízo ao erário, vejamos:  
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou 
omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, 
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e 
notadamente: (...) VI - realizar operação financeira sem observância das normas legais e 
regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea; 
 
 
2) (CESPE/CEBRASPE) Acerca das sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade 
administrativa, julgue o item que se segue.  
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública 
revelar, antes da divulgação oficial, teor de medida econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, 
bem ou serviço. 
Gabarito: Certo 
Comentários: A conduta de revelar, antes da divulgação oficial, teor de medida econômica capaz de 
afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço está prevista no art. 11 da Lei 8.429/92, que elenca os 
atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública, 
vejamos: 
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração 
pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de 
legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: VII - revelar ou permitir que chegue ao 
conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica 
capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. 
 
 
3) (CESPE/CEBRASPE) Acerca das sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade 
administrativa, julgue o item que se segue.  
São considerados atos de improbidade administrativa as condutas dolosas e culposas tipificadas na Lei n.º 
8.429/1992. 
Gabarito: Errado 
Comentário: A Lei 14.230/21 realizou diversas mudanças na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 
8.429/92). Uma das maiores mudanças foi a extinção dos atos culposos de improbidade. Assim, 
atualmente, os atos de improbidade administrativa somente se configuram mediante uma conduta 
dolosa do sujeito ativo do ato de improbidade (quando possui a intenção de alcançar aquele resultado). 
Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na 
organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do 
patrimônio público e social, nos termos desta Lei. 
§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 
e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.   
§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 
10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente. 
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4) (CESPE/CEBRASPE) Considerando a hipótese de que, no seu exercício profissional, determinado 
servidor público tenha utilizado, para fins de interesse particular, os serviços de servidor subordinado a 
ele, julgue o item seguinte. 
A atuação do superior hierárquico, nesse caso, constitui ato de improbidade administrativa que importa 
lesão ao erário. 
Gabarito: Errado 
Comentários: 
A conduta narrada configura um ato de improbidade que importa em enriquecimento ilícito, visto que 
a autoridade pública UTILIZOU esse serviço para fins particulares (ele foi o beneficiado com isso). Se ele 
permitisse que um terceiro utilizasse esses serviços para fins particulares é que seria caso de prejuízo 
ao erário. Resumindo: 

✓ Utilizar → Enriquecimento ilícito; 
✓ Permitir que alguém utilize → Prejuízo ao erário. 

Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando em ENRIQUECIMENTO ILÍCITO auferir, 
mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do 
exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 
1º desta Lei, e notadamente: (...)  IV - UTILIZAR, em obra ou serviço particular, qualquer bem móvel, de 
propriedade ou à disposição de qualquer das entidades referidas no art. 1º desta Lei, bem como o 
trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados por essas entidades;  
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa LESÃO AO ERÁRIO qualquer ação ou 
omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, 
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e 
notadamente: (...) XIII - PERMITIR que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, 
equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das 
entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou 
terceiros contratados por essas entidades. 
 
 
5) (CESPE/CEBRASPE) Considerando a hipótese de que servidor público civil do Poder Executivo federal 
tenha usado, em benefício de terceiros, informação privilegiada que deveria manter em segredo, obtida 
no âmbito interno de seu serviço, julgue o item seguinte. 
Tal conduta configura ato improbidade que causa lesão ao erário. 
Gabarito: Errado 
Comentários: A conduta narrada, uma vez preenchidos os demais requisitos, poderia configurar um ato 
de improbidade que atenta contra os princípios da Administração Pública (e não ato que importa em 
lesão ao erário), vejamos: 
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração 
pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de 
legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: (...) III - revelar fato ou circunstância de que 
tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento 
por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado;   

 
 

6) (CESPE/CEBRASPE) Um promotor de justiça, depois de ter recebido uma série de dados obtidos da 
prefeitura de certa cidade, constatou que o prefeito havia deixado de prestar contas relativas a convênio 
federal em situação em que este era expressamente obrigado a fazê-lo. Por meio do exame dos 
documentos, constatou que a citada autoridade dispunha de condições técnicas e operacionais para a 
prestação das contas e tinha plena ciência do dever de fazê-lo. Embora os documentos não indicassem 
que a ausência da prestação de contas tinha o objetivo de ocultar irregularidade, era possível identificar 
que o prefeito indevidamente havia deixado de praticar ato de ofício, com desrespeito intencional aos 
prazos legais e ao princípio da legalidade. 
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Com base nas disposições da Lei n.º 8.429/1992, é correto afirmar que, nessa situação hipotética, a 
conduta do prefeito  
A) configura ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito.   
B) configura ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário.   
C) configura ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. 
D) não configura nenhuma das hipóteses de ato de improbidade administrativa previstas na lei em 
questão.  
E) configura ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário e, concomitantemente, ato 
de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. 
 
Gabarito: D 
Comentários:   
A conduta de deixar de prestar contas pode configurar um ato de improbidade que atenta contra os 
princípios da Administração Pública. Contudo, o enquadramento desse ato demanda o preenchimento 
de alguns requisitos, não ficando configurado meramente pela omissão em prestar as contas devidas. 
Assim, é necessário que a autoridade: 
1) Disponha de condições de prestar essas contas; 
2) O faça de forma dolosa, com o intuito de ocultar irregularidades. 
Vejamos o que determina a Lei 8.429/92:  
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração 
pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de 
legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: (...) VI - deixar de prestar contas quando 
esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar 
irregularidades; 
Desse modo, como a questão disse que não houve o objetivo de ocultar irregularidades, não resta 
configurado ato de improbidade administrativa. 
 

 
7) (CESPE/CEBRASPE) Servidores públicos de determinado órgão público estadual praticaram as seguintes 
condutas: 
I - Lucas percebeu vantagem econômica para intermediar a liberação de verba pública; 
II - Pedro percebeu vantagem econômica para intermediar a aplicação de verba pública; 
III - Marcos facilitou a aquisição de bem por preço superior ao de mercado. 
Nessa situação hipotética, as condutas que exigem ação dolosa para sujeitar o servidor a responder por 
improbidade administrativa incluem a(s) conduta(s) mencionada(s) 
A) apenas no item I.  
B) apenas no item III.  
C) apenas nos itens I e II.  
D) apenas nos itens II e III. 
E) em todos os itens. 
 
Gabarito: E (observação nos comentários) 
Comentários: 
Importante ressaltar que, na prova em questão (aplicada em 2022), foi cobrada a Lei 8.429/92 antes 
das alterações que vigoram no momento (esse edital foi publicado antes das mudanças, por isso cobrou 
as disposições “antigas” dessa lei).  
Hoje, os atos de improbidade somente se configuram mediante condutas DOLOSAS, não existindo ato 
de improbidade praticado mediante conduta culposa. 
Assim, na época, o gabarito da banca foi alternativa “C”, mas encontra-se desatualizado. Hoje, devemos 
observar as disposições legais em vigor, que tornam correta a alternativa “E”. 
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8) (CESPE/CEBRASPE) De acordo com a Lei de Improbidade Administrativa, na hipótese da prática de ato 
de improbidade administrativa que atente contra os princípios da administração pública, com lesividade 
relevante, caracterizado pela conduta dolosa de agente público deixar de prestar contas quando obrigado 
a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades, o agente 
público estará sujeito  
A) às sanções de perda da função pública, perda de bens ou valores obtidos ilicitamente, suspensão de 
direitos políticos, proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos 
fiscais ou creditícios, e multa. 
B) exclusivamente à sanção de multa.   
C) apenas às sanções de perda de bens ou valores obtidos ilicitamente, suspensão de direitos políticos, 
proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 
e multa. 
D) apenas às sanções de suspensão de direitos políticos, proibição de contratar com o poder público ou 
de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, e multa.   
E)apenas às sanções de multa e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou  
incentivos fiscais ou creditícios. 
 
Gabarito: E 
Comentários:  
A conduta narrada na questão configura um ato que atenta contra os princípios da Administração 
Pública: 
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração 
pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de 
legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: (...) VI - deixar de prestar contas quando 
esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar 
irregularidades; 
Essa modalidade de ato de improbidade sujeita o infrator às seguintes sanções: 
1) pagamento de multa civil de até 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo 
agente;  
2) proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário, pelo prazo não superior a 4 (quatro) anos. 
Levando isso em consideração, vamos analisar as alternativas: 
A) Errado, essa modalidade de ato não gera a perda da função pública ou mesmo a suspensão de 
direitos políticos. Como não há enriquecimento ilícito nessa modalidade de ato de improbidade, 
também não há que se falar em perda de bens acrescidos ilicitamente. 
B) Errado, também pode ser aplicada a sanção de proibição de contratar com o poder público. 
C) Errado, essa modalidade de ato não gera a suspensão de direitos políticos  e também não há perda 
de bens. 
D) Errado, essa modalidade de ato não gera a suspensão de direitos políticos. 
E) Certo, conforme visto acima, essas são as sanções passíveis de incidência nessa modalidade de ato 
de improbidade. 
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9) (CESPE/CEBRASPE - adaptada) De acordo com a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 
8.429/1992), a condenação de agentes públicos por ato de improbidade administrativa depende da 
efetiva comprovação de dolo ou culpa em conduta expressamente prevista na norma. 
 
Gabarito: Errado 
Comentários: 
Os atos de improbidade administrativa somente se configuram mediante condutas dolosas, vejamos: 
Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na 
organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do 
patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (...) § 1º Consideram-se atos de improbidade 
administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos 
em leis especiais.  

 
10) (CESPE/CEBRASPE ) A respeito de improbidade administrativa, assinale a opção correta.  
A) A configuração de ato de improbidade contrário a princípio da administração pública independe de 
prova de dano ao erário ou enriquecimento ilícito do agente.  
B) A exigência de que os agentes públicos apresentem declaração anual de bens ao órgão ou ao ente a 
que estejam ligados pode ser mitigada em caso de recusa de consciência, devidamente fundamentada. 
C) A ação por improbidade administrativa tem natureza criminal.  
D) No atual regime legal da improbidade administrativa, são puníveis atos praticados com culpa grave, 
devidamente provados e que tenham causado dano ao erário.  
E) No caso de condenação à perda da função pública, a eficácia da decisão judicial deve alcançar qualquer 
vínculo atual do réu com o serviço público, ainda que diverso do existente quando do cometimento da 
improbidade. 
 
Gabarito: A 
Comentários: 
A) Certo, essa modalidade de ato de improbidade é configurada independentemente de obtenção de 
vantagem patrimonial indevida ou de prejuízo ao erário, vejamos: Art. 11. Constitui ato de improbidade 
administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que 
viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das 
seguintes condutas: (...) § 4º Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade 
relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do 
reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos 
B) Errado, não existe previsão dessa possibilidade na legislação. 
C) Errado, a ação de improbidade administrativa possui natureza “sui generis”, não possuindo natureza 
criminal e nem civil: Art. 17-D. A ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter 
sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nesta Lei, e não constitui 
ação civil, vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção 
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais 
homogêneos. 
D) Errado, não existe mais improbidade administrativa decorrente de condutas culposas, sendo o dolo 
um requisito imprescindível para a configuração das condutas narradas da Lei 8.429/92. 
E) Errado, como regra, apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público ou 
político detinha com o poder público na época do cometimento da infração, podendo, em caráter 
excepcional, ser estendida aos demais vínculos, consideradas as circunstâncias do caso e a gravidade 
da infração., vejamos:  Art. 12 (...) § 1º A sanção de perda da função pública, nas hipóteses dos incisos I 
e II do caput deste artigo, atinge apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público 
ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração, podendo o magistrado, 
na hipótese do inciso I do caput deste artigo, e em caráter excepcional, estendê-la aos demais vínculos, 
consideradas as circunstâncias do caso e a gravidade da infração.  
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11) (FGV) Os policiais militares Antônio e João, do Estado Beta, no exercício da função e de forma 
dolosa, receberam vantagem econômica direta, consistente em propina no valor de trinta mil reais, para 
tolerar a prática de narcotráfico por determinada organização criminosa. 
No caso em tela, de acordo com a Lei nº 8.429/92 (com alterações da Lei nº 14.230/21), Antônio e João 
A) não praticaram ato de improbidade administrativa, pois não houve efetivo prejuízo ao erário estadual, 
mas respondem nas esferas disciplinar e criminal. 
B) não praticaram ato de improbidade administrativa, até que sobrevenha decisão judicial transitada em 
julgado em processo criminal reconhecendo a prática do delito. 
C) praticaram ato de improbidade administrativa que viola princípios da administração pública e estão 
sujeitos, entre outras, à sanção de cassação dos direitos políticos. 
D) praticaram ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito e estão sujeitos, 
entre outras, à sanção de suspensão dos direitos políticos até 14 (catorze) anos. 
E) praticaram ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário e estão sujeitos, entre 
outras, à sanção de pagamento de multa civil de até o dobro do valor da remuneração percebida pelos 
agentes. 
 
Gabarito: D 
Comentários:   
 Ao analisar o caso hipotético, verifica-se que Antônio e João praticaram ato de improbidade 
administrativa que importa em enriquecimento ilícito, pois receberam vantagem econômica direta, 
consistente em propina no valor de trinta mil reais, para tolerar a prática de narcotráfico por 
determinada organização criminosa, conforme disposto no art. 9º, V, da LIA:  
Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, 
mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do 
exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 
1º desta Lei, e notadamente: (...) 
V - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou 
a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra 
atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem; 
 Em decorrência dessa conduta, estão sujeitos à sanção de suspensão dos direitos políticos até 14 anos, 
nos termos do art. 12, I, que diz:  
Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções 
penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o 
responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada 
ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: 
I - na hipótese do art. 9º desta Lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, 
perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 (catorze) anos, pagamento de multa 
civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou de 
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio 
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 (catorze) anos; 
 
12) (FGV) O Ministério Público do Estado da Bahia ajuizou em face de João, ex-prefeito do Município 
Alfa, ação civil pública de improbidade administrativa, imputando-lhe a prática de ato ilícito que causou 
prejuízo ao erário, na medida em que frustrou a licitude de processo licitatório para beneficiar 
determinada sociedade empresária, acarretando perda patrimonial efetiva ao Município. No caso em tela, 
no bojo da citada ação civil pública por ato de improbidade administrativa, além do ressarcimento ao 
erário, João está sujeito a algumas sanções como, por exemplo: 
A) pena privativa de liberdade de reclusão, suspensão dos direitos políticos por determinado prazo e 
indisponibilidade de bens; 
B) cassação dos direitos políticos, proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios 
ou incentivos fiscais ou creditícios por prazo determinado e prisão; 
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C) pena privativa de liberdade de detenção, multa penal e proibição de contratar com o poder público por 
prazo determinado; 
D) perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por determinado prazo e pagamento de multa 
civil;  
E) indisponibilidade de bens, perda da função pública e proibição para sempre de contratar com o poder 
público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. 
 
Gabarito: D 
Comentários:   
 Neste caso, por se tratar de improbidade administrativa que causou prejuízo ao erário, João está 
sujeito às sanções no art. 12, II, da LIA, vejamos:  
Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções 
penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o 
responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada 
ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: 
(...) 
II - na hipótese do art. 10 desta Lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se 
concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 (doze) 
anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder 
público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que 
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 12 (doze) 
anos; 
A) Errado, essa lei não prevê pena privativa ou restritiva de liberdade para os que forem condenados 
por um ato de improbidade administrativa. 
B) Errado, não existe a penalidade de cassação de direitos políticos (o correto é suspensão), além de 
também não estar prevista a pena de prisão na LIA. 
C) Errado, essa lei não prevê pena privativa ou restritiva de liberdade, além disso, a multa prevista na 
LIA possui natureza civil. 
D) Certo, conforme visto acima. 
E) Errado, a proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais 
ou creditícios é pelo prazo de 12 anos (e não para sempre). 

 
13) (FGV) Em janeiro de 2022, o policial civil João, do Estado Alfa, de forma dolosa, a fim de obter 
proveito ou benefício indevido para outra pessoa, revelou fato de que tinha ciência em razão das suas 
atribuições e que devia permanecer em segredo, propiciando beneficiamento a terceiro por informação 
privilegiada. 
Consoante dispõe a Lei de Improbidade Administrativa (com as alterações introduzidas pela Lei nº 
14.230/21), João praticou ato de improbidade administrativa que atentou contra os princípios da 
Administração Pública (Art. 11 da Lei nº 8.429/92) e, no bojo de ação civil pública por ato de improbidade 
administrativa, o policial  
A) não está sujeito a perda da função pública, por ausência de previsão legal. 
B) está sujeito a perda da função pública, que atinge qualquer vínculo existente entre o agente público e 
o poder público no momento do trânsito em julgado da sentença. 
C) está sujeito a perda da função pública, que atinge qualquer vínculo existente entre o agente público e 
o poder público no momento em que for prolatada a sentença. 
D) está sujeito a perda da função pública, que atinge apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza 
que o agente público detinha com o poder público na época do cometimento da infração. 
E) está sujeito à perda da função pública, que atinge apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza 
que o agente público detinha com o poder público na época do cometimento da infração, podendo o 
magistrado, em caráter excepcional, estendê-la aos demais vínculos, consideradas as circunstâncias do 
caso e a gravidade da infração. 
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Gabarito: A 
Comentários:   
 Conforme narrado no enunciado, o policial praticou ato de improbidade administrativa que atenta 
contra os princípios da administração pública, previsto no artigo 11, III, da Lei de Improbidade 
Administrativa, que diz: 
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração 
pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de 
legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: 
(...) 
III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer 
em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a 
segurança da sociedade e do Estado; 
 
 Diferentemente das demais modalidades de improbidade, as sanções para os atos que atentam contra 
os princípios da Administração Pública não contemplam a perda da função pública, conforme extraímos 
do art. 12, inciso III, que diz:  
Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções 
penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o 
responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada 
ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: 
III - na hipótese do art. 11 desta Lei, pagamento de multa civil de até 24 (vinte e quatro) vezes o valor 
da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou de receber 
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de 
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 (quatro) anos; 
 
 
14) (FGV) Em razão de intensas chuvas ocorridas em Cavalcante, no nordeste de Goiás, a cheia do 
rio Prata causou enorme destruição e deixou desabrigadas centenas de famílias carentes que vivem na 
região. Com a aquiescência do poder público municipal, vários particulares se voluntariaram para auxiliar 
as vítimas daquele desastre natural, sobretudo mediante a organização e distribuição dos alimentos, 
roupas e outros itens doados a partir de diversas regiões do Estado e do país. Instado por notícia de desvio 
desses mantimentos, o Ministério Público instaurou inquérito civil e angariou elementos informativos 
robustos no sentido de que José, um dos voluntários, efetivamente se apropriou de parte dos bens doados 
às vítimas. 
Na situação hipotética descrita, consoante o magistério da doutrina especializada e a legislação vigente, 
é correto afirmar que José: 
A) não pode ser considerado sujeito ativo da improbidade administrativa, tampouco sofrer as sanções 
cominadas na Lei nº 8.429/1992, porquanto não figura como agente público nem como terceiro partícipe 
de uma conduta ímproba imputável a agente público;  
B) pode ser considerado sujeito ativo da improbidade administrativa e responder por ato ímprobo que 
importa em enriquecimento ilícito, pois figura como agente de fato putativo, que desempenha uma 
atividade pública com a presunção de legitimidade; 
C) pode ser considerado sujeito ativo da improbidade administrativa e sofrer as sanções cominadas na Lei 
nº 8.429/1992, diploma legal que admite a responsabilização de particulares de forma desvinculada da 
existência de um ato ímprobo imputável a agente público;  
D) não pode ser considerado sujeito ativo da improbidade administrativa, porquanto não mantém vínculo 
formal com o poder público, tampouco sofrer as sanções cominadas na Lei nº 8.429/1992, diploma legal 
que não se destina à tutela do patrimônio privado; 
E) pode ser considerado sujeito ativo da improbidade administrativa e responder por ato ímprobo que 
importa em enriquecimento ilícito, pois figura como agente de fato necessário, que exerce a função 
pública em situação de calamidade ou de emergência. 
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Gabarito: E 
Comentários:   
A) Errado, pois José poderá ser responsabilizado por improbidade administrativa, uma vez que ele pode 
ser considerado, nesse caso, agente público. Conforme a doutrina, José enquadra-se como agente 
necessário (particular convocado para auxiliar o Estado em situações emergenciais), sendo configurado 
como uma das modalidades de particular em colaboração (que é considerado agente público, em 
sentido amplo). Verifica-se que a Lei 8.429/92 também abordou o conceito de agentes públicos em 
sentido amplo para fins de definição dos sujeitos ativos próprios do ato de improbidade: 
Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se agente público o agente político, o servidor público e 
todo aquele que exerce, 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 referidas no art. 1º desta Lei. 
B) Errado, pois José não configura como agente de fato putativo e sim agente necessário. Os agentes 
putativos são aqueles que foram formalmente investidos em uma função pública. Porém, existe um 
vício nessa investidura, que a torna irregular (como aquele que foi nomeado para exercer um cargo 
efetivo sem a necessária aprovação em concurso público, por exemplo). 
C) Errado, pois, neste caso, José deve ser considerado agente público e não particular, tendo em vista 
que naquele momento exercia uma função pública. Além disso, ainda que fosse particular, não é 
possível a punição de particulares, nos termos da Lei 8.429/92, sem que haja a presença concomitante 
de ao menos um agente público. Neste sentido, confira-se a jurisprudência do STJ: 
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DE AGENTE PÚBLICO NO PÓLO 
PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APENAS O PARTICULAR RESPONDER PELO ATO ÍMPROBO. 
PRECEDENTES. 1. Os particulares que induzam, concorram, ou se beneficiem de improbidade 
administrativa estão sujeitos aos ditames da Lei nº 8.429/1992, não sendo, portanto, o conceito de 
sujeito ativo do ato de improbidade restrito aos agentes públicos (inteligência do art. 3º da LIA). 2. 
Inviável, contudo, o manejo da ação civil de improbidade exclusivamente e apenas contra o particular, 
sem a concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda. 3. Recursos especiais 
improvidos. (RESP 1171017, rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:06/03/2014) 
D) Errado, pois, conforme visto acima, José se enquadra no conceito de agente público. 
E) Certo, conforme acima estudado e em consonância com o art. 2º, caput, da Lei nº 8.429/92. 
 
15) (FGV) Mário, inspetor de polícia Civil do Estado Alfa, está lotado na Xª Delegacia de Polícia há 
mais de dez anos. Com o objetivo de aumentar ilicitamente sua renda mensal, Mário recebia, 
mensalmente, vantagem econômica direta consistente em R$ 5.000,00, para tolerar a exploração e a 
prática de jogos de azar. 
De acordo com a tipologia da Lei nº 8.429/1992, Mário cometeu ato de improbidade administrativa que: 
A) importou enriquecimento ilícito e está sujeito, após o devido processo administrativo, a sanções como, 
por exemplo, perda da função pública, multa civil e suspensão dos direitos políticos; 
B) importou enriquecimento ilícito e está sujeito, após o devido processo judicial, a sanções como, por 
exemplo, perda dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública e suspensão 
dos direitos políticos; 
C) causou prejuízo ao erário e está sujeito, após o devido processo administrativo, a sanções como, por 
exemplo, perda da função pública, multa civil e suspensão dos direitos políticos pelo prazo de até oito 
anos; 
D) atentou contra os princípios da Administração Pública e está sujeito, após o devido processo 
administrativo, a sanções como, por exemplo, ressarcimento ao erário, multa civil e cassação dos direitos 
políticos; 
E) atentou contra os princípios da Administração Pública e está sujeito, após o devido processo judicial, a 
sanções como, por exemplo, perda da função pública e proibição de contratar com o poder público ou de 
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de oito anos. 
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Gabarito: B 
Comentários:   
 Verifica-se do enunciado que houve um ato de improbidade administrativa que importa em 
enriquecimento ilícito, consoante art. 9º, V, da Lei nº 8.429/92:  
Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, 
mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do 
exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 
1º desta Lei, e notadamente:  (...) 
V - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou 
a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra 
atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem;” 
 
 Além disso, o art. 12, I, estabelece as sanções aplicáveis aos casos de enriquecimento ilícito, vejamos: 
Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções 
penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o 
responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada 
ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: 
I - na hipótese do art. 9º desta Lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, 
perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 (catorze) anos, pagamento de multa 
civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou de 
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio 
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 (catorze) anos; 
 Dessa forma, vamos analisar o erro das demais alternativas: 
A) Errado, a aplicação das sanções ocorre mediante um processo judicial, e não um processo 
administrativo. 
B) Certo, conforme acima visto. 
C) Errado, trata-se de ato que importa em enriquecimento ilícito, cujo prazo de suspensão dos direitos 
políticos é de até 14 anos. 
D) Errado, trata-se de ato que importa em enriquecimento ilícito, verificado mediante um processo 
judicial (e não administrativo), podendo gerar a suspensão (e não a cassação) dos direitos políticos. 
E) Errado, trata-se de ato que importa em enriquecimento ilícito, cuja proibição de contratar é de até 
14 anos. 

 
 

16) (FGV) Mário, escrevente de uma serventia de Ofício de Registro de móveis, recebeu, para si, a 
quantia de dez mil reais em dinheiro, a título de comissão e presente de João, pessoa que tinha interesse 
direto que foi atingido por ação decorrente das atribuições de Mário como escrevente. João figurava 
como vendedor em um contrato de compra e venda de imóvel e, para agilizar a averbação da escritura 
pública de compra e venda na matrícula do imóvel, entregou o valor citado a Mário, que providenciou a 
imediata averbação, exigindo alguns documentos obrigatórios para o ato e passando a frente de outros 
requerimentos anteriores que aguardavam andamento. 
No caso em tela, de acordo com a Lei nº 8.429/1992: 
A) Mário e João praticaram ato de improbidade administrativa que importou enriquecimento ilícito do 
primeiro, que é considerado agente público para os efeitos da Lei de Improbidade, e o segundo também 
deve ser responsabilizado porque, apesar de ser particular, induziu e concorreu para a prática do ato ilícito 
e dele se beneficiou; 
B) Mário e João não praticaram ato de improbidade administrativa porque não são considerados agentes 
públicos, eis que o primeiro é empregado sob o regime da legislação do trabalho e o segundo é particular, 
mas ambos devem ser responsabilizados na esfera cível, além de Mário dever ser sancionado na esfera 
disciplinar; 
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C) Mário, que é considerado agente público para os efeitos da Lei de Improbidade, praticou ato de 
improbidade administrativa que atentou contra os princípios da Administração Pública, e João não pode 
ser responsabilizado por ato de improbidade porque é particular, mas responde nas esferas cível e 
criminal;  
D) João não pode ser responsabilizado por ato de improbidade porque é particular, mas responde na 
esfera cível, e Mário também não praticou ato de improbidade administrativa porque não é considerado 
agente público, e sim empregado sob o regime da legislação do trabalho, mas responde nas esferas 
administrativa e criminal; 
E) João e Mário não praticaram ato de improbidade administrativa porque não houve efetivo prejuízo ao 
erário, mas ambos devem ser responsabilizados nas esferas administrativa, criminal e cível, inclusive nesta 
última com pedido de reparação por dano moral coletivo. 
 
Gabarito: A 
Comentários:   
 A questão trata de situação hipotética em que João, escrevente de registro de imóveis, recebeu de 
Mário dinheiro para atuar em procedimento em que Mário tinha interesse direto. A conduta praticada 
por João configura ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito, previsto 
no artigo 9º, I, da Lei nº 8.429/1992, que prevê: 
Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, 
mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do 
exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 
1º desta Lei, e notadamente: 
I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem 
econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem 
tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente 
das atribuições do agente público. 
 
 João exerce função pública, logo, é considerado agente público para fins de improbidade 
administrativa, conforme artigo 2º da Lei nº 8.429/1992: 
Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se agente público o agente político, o servidor público e 
todo aquele que exerce, 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 referidas no art. 1º desta Lei. 
  
 Mário, embora não seja agente público, induziu e concorreu dolosamente para a prática do ato de 
improbidade por João, logo, também está sujeito às sanções da Lei de Improbidade Administrativa, na 
forma do artigo 3º do referido diploma legal, que estabelece o seguinte: 
Art. 3º As disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente 
público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. 
Desse modo, ambos devem ser responsabilizados nos termos da Lei 8.429/92. 
 
17) (FGV) De acordo com a Lei nº 8.429/1992, a posse e o exercício de agente público ficam 
condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, 
a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. 
O agente público que se recusar a prestar declaração dos bens dentro do prazo determinado será punido 
com  
A) demissão. 
B) transferência.  
C) multa. 
D) prisão. 
E) suspensão. 
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Gabarito: A 
Comentários:   
 A questão trata da apresentação da declaração de bens e valores por agentes públicos. O servidor que 
se recusar a prestar declaração no prazo determinado, ou prestar declaração falsa, será punido com a 
pena de demissão, conforme disposto no art. 13, §3º, da Lei 8.429/92, vejamos: 
Art. 13. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração de 
imposto de renda e proventos de qualquer natureza, que tenha sido apresentada à Secretaria Especial 
da Receita Federal do Brasil, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. 
(...) 
§ 3º Será apenado com a pena de demissão, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público 
que se recusar a prestar a declaração dos bens a que se refere o caput deste artigo dentro do prazo 
determinado ou que prestar declaração falsa. 

 

18) (FGV) De acordo com a Lei nº 8.429/1992, assinale a opção que representa ato de improbidade 
administrativa importando enriquecimento ilícito. 
A) Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento.  
B) Conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou 
regulamentares aplicáveis à espécie. 
C) Exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse 
a ser atingido por ação decorrente das atribuições do agente público.  
D) Liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma 
para a sua aplicação irregular. 
E) Celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária, ou sem 
observar as formalidades previstas na lei. 
 
Gabarito: C 
Comentários:   
A) Errada, essa conduta constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, 
consoante art. 10, IX, da Lei 8.249/92: Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa 
lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda 
patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades 
referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:  (...) IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não 
autorizadas em lei ou regulamento; 
B) Errada, essa conduta configura ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, de 
acordo com o art. 10, VII, da Lei 8.249/92: Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que 
causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda 
patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades 
referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: (...) VII - conceder benefício administrativo ou fiscal sem 
a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; 
C) Certa, constitui ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito, consoante 
art. 9º, VIII, da Lei nº 8.429/92: Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando 
enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de 
cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e 
notadamente: (...) VIII - aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou 
assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou 
amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade; 
D) Errada, essa conduta enquadra-se como ato de improbidade administrativa que causa lesão ao 
erário, consoante art. 10, XI, da Lei 8.249/92: Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que 
causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda 
patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades 
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referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: (...) XI - liberar verba pública sem a estrita observância 
das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular; 
E) Errada, tendo em vista que constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, 
consoante art. 10, XV, da Lei 8.249/92: Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa 
lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda 
patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades 
referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: (...) XV – celebrar contrato de rateio de consórcio público 
sem suficiente e prévia dotação orçamentária, ou sem observar as formalidades previstas na lei.  

 

19) (FGV) Carlos, empregado da empresa pública federal Alfa, no exercício da função, percebeu 
vantagem econômica direta, consistente no pagamento de sessenta mil reais, para facilitar a locação de 
bem móvel, pela empresa pública Alfa, por preço superior ao valor de mercado. 
Agindo em conluio com o particular André, proprietário do imóvel alugado, Carlos usou de seu emprego 
público para viabilizar a contratação superfaturada e, em troca, recebeu a mencionada propina. 
Os fatos foram noticiados ao Ministério Público Federal que instaurou inquérito civil e, finda a 
investigação, conseguiu obter provas de todo o esquema ilícito. 
No caso em tela, de acordo com a Lei nº 8.429/92 e a jurisprudência, assinale a afirmativa correta. 
A) Carlos deve ser responsabilizado pela prática de ato de improbidade administrativa, diante do dano ao 
erário, mas André não se sujeita às sanções previstas na lei de improbidade, eis que não é agente público.  
B) Carlos deve ser responsabilizado pela prática de ato de improbidade administrativa, 
independentemente do dano ao erário, e está sujeito a sanções como perda da função pública e cassação 
dos direitos políticos. 
C) André apenas deve ser responsabilizado por ato de improbidade administrativa, caso seja comprovado 
o dano efetivo ao erário, e, Carlos, deve ser responsabilizado por improbidade, independentemente do 
dano ao erário. 
D) Carlos e André devem ser responsabilizados pela prática de ato de improbidade administrativa, o 
primeiro na qualidade de agente público e, o segundo, como particular que concorreu e se beneficiou do 
ato ilícito. 
E) Carlos e André não podem ser responsabilizados pela prática de ato de improbidade administrativa 
porque não são considerados servidores públicos, pois o primeiro é empregado da administração indireta 
e, o segundo, é particular. 
Gabarito: D 
Comentários:   
A) Errado, mesmo não sendo agente público, André poderia ser alcançado pelos ditames da Lei 
8.429/92, uma vez que concorreu dolosamente para a prática do ato, vejamos: Art. 3º As disposições 
desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou 
concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. 
B) Errado, ao contrário do que foi dito neste item, a Lei 8.429/92 não prevê a pena de cassação de 
direitos políticos, e sim, tão somente, a suspensão de tais direitos, consoante art. 12, da Lei nº 8.429/12. 
Ademais, a própria Constituição Federal, em seu art. 15, veda a cassação de direitos políticos: É vedada 
a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de: (...) V - improbidade 
administrativa. 
C) Errado, tanto Carlos quanto André podem ser responsabilizados, independentemente da existência 
de danos efetivos ao erário, uma vez que houve a prática de ato gerador de enriquecimento ilícito, do 
qual Carlos se beneficiou diretamente, ao passo que André concorreu para seu cometimento. Referida 
espécie de ato ímprobo não pressupõe a coexistência de danos ao erário, consoante o art. 21, da Lei nº 
8.249/92, que diz: Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe: I - da efetiva 
ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento e às condutas 
previstas no art. 10 desta Lei; 
D) Certo, a presente assertiva está em consonância com as regras acima citadas, tendo sido cometido, 
de fato, o ato de improbidade de que trata o art. 9º, I, da Lei 8.429/92: Art. 9º Constitui ato de 
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improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato 
doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, 
de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: I - 
receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem 
econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem 
tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente 
das atribuições do agente público; 
Especificamente quanto ao particular, a única ressalva a ser feita consiste no fato de que a redação 
atual do art. 3º não mais contempla o verbo "beneficiar", e sim, tão somente, induzir ou concorrer. 
Nada obstante, considerando que o particular teria concorrido para a consumação do ato ímprobo, o 
presente item mantém-se correto. 
E) Errado, pois empregados de empresas estatais inserem-se no conceito de agentes públicos, nos 
moldes amplos do art. 2º da Lei 8.429/92: 
"Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se agente público o agente político, o servidor público e 
todo aquele que exerce, 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 referidas no art. 1º desta Lei." 
Além do mais, conforme já se demonstrou linhas acima, o particular, ainda que não seja agente público, 
pode ser responsabilizado, desde que induza ou concorra à prática da improbidade, conforme disposto 
no art. 3º da Lei 8.429/92. 

 

20) (FGV) João, Auditor Técnico de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, 
adquiriu, para si, no exercício do cargo que já ocupa há oito anos, bens imóveis, consistentes em uma casa 
e um apartamento do tipo cobertura, cujos valores são notoriamente desproporcionais à evolução de seu 
patrimônio e à sua renda como agente público. 
De acordo com a Lei nº 8.429/1992, em tese, João: 
A) não praticou ato de improbidade administrativa, pois não restou comprovado dano ao erário; 
B) não praticou ato de improbidade administrativa, pois não restou comprovada a origem espúria dos 
valores usados na compra dos imóveis; 
C) praticou ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito; 
D) praticou ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário; 
E) praticou ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. 
 
Gabarito: C 
Comentários:   
 A situação narrada na questão enquadra-se no art. 9º, inciso VII,  da Lei n. 8.429/92, que trata dos atos 
de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito, vejamos: 
Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, 
mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do 
exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 
1º desta Lei, e notadamente: (...) 
VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, de cargo, de emprego ou de função 
pública, e em razão deles, bens de qualquer natureza, decorrentes dos atos descritos no caput deste 
artigo, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público, 
assegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução; 
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21) (FGV) Os atos de improbidade administrativa estão associados a condutas inadequadas, praticadas 
por agentes públicos ou outros envolvidos, que causem danos à administração pública. Nos termos da Lei 
Federal nº 8.429/1992, tais atos podem ser os que geram enriquecimento ilícito, que causam prejuízo ao 
erário ou que violam os princípios da administração pública. Um exemplo de ato que viola os princípios 
da administração pública é: 
A) agir negligentemente no que diz respeito à conservação do patrimônio público; 
B) liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes; 
C) ordenar a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento; 
D) perceber vantagem econômica para intermediar a aplicação de verba pública de qualquer natureza; 
E) revelar a terceiros, antes da divulgação oficial, informação de medida econômica capaz de afetar o 
preço de um bem. 
 
Gabarito: E 
Comentários:   
A) Errado, pois a negligência no que diz respeito à conservação do patrimônio público está prevista no 
art. 10, X, da lei de Improbidade, constituindo um ato que que causa prejuízo ao erário. 
B) Errado, a liberação de verba pública sem a observância das regras aplicáveis é um ato que causa 
prejuízo ao erário, previsto no art. 10, XI, dessa Lei. 
C) Errado, também é um ato que causa prejuízo ao erário e está previsto no art. 10, IX, da lei federal nº. 
8.429/92. 
D) Errado, pois a percepção de vantagem para a intermediação para a liberação de verba pública 
configura o ato de improbidade previsto no art. 9º, IX, da lei, classificado com um ato de improbidade 
que importa em enriquecimento ilícito. 
E) Certo, trata-se de um ato atentatório contra os princípios da Administração Pública, previsto no art. 
11, VII, da Lei de Improbidade Administrativa. 

  

22) (FGV) João, agente de Polícia Civil e chefe do setor de investigação em determinada delegacia no 
Estado Alfa, recebeu, para si, diretamente, a quantia de cinquenta mil reais de Alessandro, indiciado em 
determinado inquérito policial. Para retribuir o presente, João deixou de realizar determinada diligência 
investigatória, pois o resultado poderia desagradar a Alessandro. 
Consoante dispõe a Lei nº 8.429/1992, em tese: 
A) João praticou ato de improbidade administrativa, dentre cujas sanções está a perda da função pública, 
mas Alessandro não cometeu improbidade porque é particular; 
B) João e Alessandro praticaram ato de improbidade administrativa, dentre cujas sanções está a 
suspensão dos direitos políticos pelo período previsto na lei; 
C) João e Alessandro não praticaram ato de improbidade administrativa, porque não houve efetivo dano 
ao erário, mas respondem na seara criminal; 
D) Alessandro praticou ato de improbidade administrativa, dentre cujas sanções está a perda da função 
pública, mas João responde apenas nas esferas administrativa e criminal, porque é servidor público; 
E) João praticou ato de improbidade administrativa, dentre cujas sanções está a perda dos valores 
acrescidos ilicitamente a seu patrimônio, mas Alessandro não cometeu improbidade porque não é agente 
público. 
 
Gabarito: B 
Comentários:   
 A hipótese revela caso de cometimento de ato de improbidade administrativa gerador de 
enriquecimento ilícito, na forma do art. 9º, I, da Lei 8.429/92: 
Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, 
mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do 
exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 
1º desta Lei, e notadamente:        
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I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem 
econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem 
tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente 
das atribuições do agente público; 
Firmadas estas premissas, vamos analisar as alternativas: 
A) Errado, pois mesmo sendo particular, Alessandro poderia ser alcançado pelos ditames da Lei de 
Improbidade Administrativa, que assim assevera em seu art. 3º: 
Art. 3º As disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente 
público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. 
No caso, refira-se que, ao pagar propina para não ser investigado, é evidente que o particular concorreu 
para a prática do ato ímprobo, razão pela qual deveria responder, na forma da lei. 
B) Certo, pois a suspensão dos direitos políticos, de fato, insere-se dentre as penalidades aplicáveis, 
consoante expresso no art. 12, I, que traz as penalidades cabíveis para o cometimento de ato de 
improbidade gerador de enriquecimento ilícito. Confira-se: 
"Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções 
penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o 
responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada 
ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:     
I - na hipótese do art. 9º desta Lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, 
perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 (catorze) anos, pagamento de multa 
civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou de 
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio 
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 (catorze) anos;" 
C) Errado, a prática de ato de improbidade ensejador de enriquecimento ilícito independe da 
concomitante presença de dano ao erário, conforme disposto no art. 21:  
Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe: 
I - da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento; 
D) Errado, pois a conduta do servidor, conforme visto, configura improbidade administrativa. Além 
disso, Alessandro, por ser particular, não teria qualquer função pública a ser perdida, de sorte que esta 
penalidade específica simplesmente não seria a ele aplicável. 
E) Errado, pois Alessandro, mesmo sendo particular, poderia ser submetido aos ditames da Lei de 
Improbidade Administrativa, nos casos em que concorra ou induza para a prática de ato ímprobo. 

 

 

 

23) (FCC) A demonstração de lesão ao erário, com efetiva comprovação de desvio ou apropriação de 
recursos, é imprescindível para 
A) tipificação da modalidade de ato de improbidade de mesmo nome, que autoriza a aplicação de pena 
de perda dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio do agente público responsável.  
B) presunção de culpa do servidor pela infração disciplinar homônima, ensejando, ademais, agravamento 
da pena. 
C) tipificação das modalidades de ato de improbidade, prescindindo-se, no entanto, da demonstração de 
culpa. 
D) imposição de penalidade a servidor, pela tipificação de infração disciplinar que também configure ato 
de improbidade. 
E) configuração das modalidades dolosas e culposas de ato de improbidade, aliada à demonstração de 
ofensa aos princípios da Administração pública. 
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Gabarito: A 
Comentários:  
A) Certo, no caso de ato de improbidade que importe em lesão ao erário, é imprescindível essa 
comprovação, nos termos dos arts. 10 e 21 da Lei 8.429/92:  
Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe: I - da efetiva ocorrência de dano ao 
patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento e às condutas previstas no art. 10 desta Lei;  
Além disso, para que se aplique a penalidade de perda de bens e valores ilicitamente acrescidos ao 
patrimônio, com base na prática de ato ímprobo de lesão ao erário, também se mostra imprescindível 
que esteja presente a efetiva comprovação de desvio ou apropriação de recursos:  
Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções 
penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o 
responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada 
ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: (...) II - na hipótese do art. 10 desta Lei, perda 
dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da 
função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 (doze) anos, pagamento de multa civil 
equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou 
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica 
da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 12 (doze) anos; 
B) Errado, pois não há que se falar em "presunção de culpa do servidor" pela prática de lesão ao erário. 
Para a configuração de qualquer ato de improbidade é imprescindível demostrar a conduta dolosa do 
sujeito infrator. 
C) Errado, tendo em vista que a demonstração de lesão ao erário é imprescindível, como visto acima, 
apenas para uma das espécies de atos de improbidade administrativa, quais sejam, aqueles que causem  
lesão ao erário, previstos no art. 10 da Lei 8.429/92. É equivocado sustentar, portanto, genericamente, 
que para todo e qualquer ato ímprobo deva haver lesão ao erário. 
Além disso, é necessário comprovar o dolo do sujeito ativo do ato de improbidade: 
Art. 1º (...) § 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos 
arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.   
§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 
10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente. 
D) Errado, a eventual responsabilidade administrativa do servidor, a ser apurada em processo 
administrativo disciplinar, não demanda necessariamente a comprovação de lesão ao erário, também 
podendo ocorrer caso fique configurada a ocorrência de outra modalidade de ato de improbidade. 
E) Errado, tendo em vista que deixou de existir a modalidade culposa de improbidade administrativa, 
que, atualmente, somente se configura mediante condutas dolosas. O item também se equivoca ao 
generalizar a necessidade de lesão ao erário ou de efetiva comprovação de desvio ou apropriação de 
recursos para quais espécies de atos ímprobos, o que já se pontuou anteriormente estar incorreto. 
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24) (FCC) Carlos, que atua como contador em escritório privado, por vontade livre e consciente, auxiliou 
Pedro, servidor da Administração indireta, a desviar recursos públicos em proveito deste, causando lesão 
ao patrimônio público. A pretensão de ressarcimento ao erário pelo ato doloso tipificado na lei de 
improbidade administrativa 
A) é imprescritível e poderá ser dirigida apenas contra Pedro e seus sucessores, até o limite do valor da 
herança. 
B) é imprescritível e poderá ser dirigida contra Carlos, Pedro ou os respectivos sucessores, 
independentemente das forças da herança. 
C) prescreve no prazo de cinco anos e poderá ser dirigida apenas contra Pedro e seus sucessores, 
independentemente das forças da herança.  
D) prescreve no prazo de cinco anos e poderá ser dirigida apenas contra Pedro e seus sucessores, até o 
limite do valor da herança.  
E) é imprescritível e poderá ser dirigida contra Carlos, Pedro ou os respectivos sucessores, até o limite do 
valor da herança. 
 
Gabarito: E 
Comentários:   
 No que tange ao cometimento de ato de improbidade administrativa, de forma dolosa, o STF 
sedimentou entendimento da linha da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, 
como se pode extrair do precedente a seguir colacionado: 
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. 
IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é 
instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de 
exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e 
da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático 
(art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei 
estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido 
amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no 
mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de 
ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações 
de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade 
Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção 
de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela 
imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito 
apenas quanto à pretensão de ressarcimento. (RE 852.475, rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, 
Plenário, 8.8.2018) 
 Vale salientar que aqui se trata da prescrição unicamente da ação de ressarcimento, e não da ação de 
improbidade, cuja prescrição se dá no prazo de oito anos: 
Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a 
partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a 
permanência.  
 Além disso, a Lei 8.429/92 permite a punição tanto de agentes públicos quanto de particulares que 
venham a induzir ou concorrer para a prática do ato, consoante previsto no art. 3º, já com a redação 
dada pela Lei 14.230/2021: 
Art. 3º As disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente 
público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. " 
 Logo, Carlos, contador de escritório privado, ao auxiliar, de modo livre e consciente para o desvio de 
recursos públicos, inegavelmente concorreu para o cometimento de improbidade administrativa, 
causando lesão ao erário. 
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 Sob outro enfoque, os sucessores daqueles que vierem a cometer a improbidade também podem ser 
alcançados pelos efeitos da lei, ao menos no que se refere sanções patrimoniais, até o limite da herança 
transmitida, conforme teor do art. 8º da Lei 8.429/92: 
Art. 8º O sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente 
estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio 
transferido. 
A) Errado, pois Carlos também poderia ser responsabilizado, uma vez que concorreu dolosamente para 
a prática do ato ímprobo. 
B) Errado, tendo em vista que a responsabilidade dos sucessores/herdeiros se limita ao valor recebido 
de herança, ao contrário do que foi sustentado neste item. 
C) Errado, ante ao fato de se tratar de pretensão imprescritível, conforme o entendimento firmado pelo 
STF. Além disso, Carlos e Pedro poderiam ser responsabilizados. Ainda, como visto acima, quanto aos 
herdeiros/sucessores, a responsabilidade vai apenas até o limite da herança transmitida. 
D) Errado, pois se trata de pretensão imprescritível, consoante entendimento do STF, sendo que Carlos 
e Pedro poderiam ser responsabilizados. 
E) Certa, consoante disposto acima. 

 

25) (FCC) A Santa Casa de Misericórdia do Município Alfa, associação civil de natureza filantrópica, 
celebrou parceria com o Município, contemplando a transferência de recursos financeiros municipais para 
custeio de suas atividades assistenciais. O Ministério Público recebeu denúncia, por carta anônima, de 
que o gestor da Santa Casa ostenta patrimônio não condizente com sua remuneração, havendo indícios 
de desvio de recursos financeiros manejados pela instituição. Em vista de tal situação, a responsabilização 
do referido gestor por ato de improbidade é 
A) cabível, pois essa espécie de entidade pode ser qualificada como ente público não estatal.   
B) incabível, pois uma vez que ingresse no patrimônio privado da entidade, os recursos públicos perdem 
essa natureza. 
C) cabível, limitando-se a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres 
públicos.  
D) incabível, por se tratar de entidade de natureza privada, não sujeita ao regime de responsabilidade 
estabelecido na Lei no 8.429/1992.  
E)  cabível, desde que haja envolvimento de servidor público da Prefeitura. 
 
Gabarito: C 
Comentários: 
 Verifica-se que a questão exige conhecimentos acerca da possibilidade de responsabilização de gestor 
de entidade privada, sem finalidade lucrativa, nos termos da Lei de Improbidade Administrativa, em 
razão de possível desvio de recursos públicos canalizados à sobredita instituição privada.   
Diante disso, é necessário ter conhecimento do texto previsto no art. 1º, §§6º e 7º, da Lei 8.429/92, 
vejamos: 
"Art. 1º (...) §6º Estão sujeitos às sanções desta Lei os atos de improbidade praticados contra o 
patrimônio de entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de 
entes públicos ou governamentais, previstos no § 5º deste artigo.   
§ 7º Independentemente de integrar a administração indireta, estão sujeitos às sanções desta Lei os 
atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada para cuja criação ou custeio 
o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual, limitado o ressarcimento de 
prejuízos, nesse caso, à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos." 
 Ante ao exposto, verificamos que os atos de improbidade eventualmente cometidos por gestor de 
entidade privada, sem fins lucrativos, mediante desvio de recursos públicos, são passíveis de punições 
nos moldes do citado diploma legal. 
 Contudo, conforme expresso na parte final do §7º, o ressarcimento ao erário fica limitado à 
repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. 
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A) Errado, pois a entidade não pode ser qualificada como “ente público”. 
B) Errado, tendo em vista que é cabível a responsabilização do referido gestor por ato de improbidade. 
C) Certo, pois é cabível a responsabilização, consoante art. 1º, §§6º e 7º, da Lei 8.429/92. 
D) Errado, tendo em vista que é cabível a responsabilização do referido gestor por ato de improbidade. 
E) Errado, pois é irrelevante que haja envolvimento de servidor público da Prefeitura, pois o gestor 
dessa entidade fica configurado como sujeito ativo próprio do ato de improbidade.  

 

26) (FCC) A Lei de Improbidade Administrativa, Lei nº 8.429, de 02/06/1992, estabelece um regime de 
responsabilidade aplicável aos agentes públicos que cometerem atos considerados ímprobos, ali 
qualificados em várias espécies. Torquato Mendes é Secretário Municipal de Educação e ordenador de 
despesa, tendo determinado a contratação de obra pública para a construção de creche, sem que 
houvesse previsão na respectiva legislação orçamentária. Nessa hipótese, conclui-se que 
A) não ocorreu ato de improbidade, pois se trata de obra voltada ao atendimento de interesse público 
relevante. 
B) ocorreu ato de improbidade administrativa, que atenta contra os princípios da Administração pública. 
C) ocorreu ato de improbidade administrativa, que importa enriquecimento ilícito. 
D) não há como responsabilizar o Secretário Municipal, visto que tal regime de responsabilidade não se 
aplica aos agentes políticos. 
E) ocorreu ato de improbidade administrativa, que causa prejuízo ao erário. 
Gabarito: E 
Comentários: 
A) Errado, pois, houve a prática a prática de ato de improbidade causador de dano ao erário (art. 10, IX, 
da Lei nº 8.429/92), inexistindo este suposto de critério de se tratar de "obra voltada ao atendimento 
de interesse público relevante" como pretensa causa excludente. 
B) Errado, tendo em vista que a hipótese não seria de ato atentatória a princípios, mas de ato causador 
de danos ao erário, consoante art. 10, IX, da Lei nº 8.429/92. 
C) Errado, trata-se de ato causador de dano ao erário, conforme art. 10, IX, da Lei nº 8.429/92. 
D) Errado, pois é firme o entendimento jurisprudencial na linha de que agentes políticos - como seria o 
caso - podem cometer atos de improbidade administrativa, devendo por eles responder na forma da 
Lei 8.429/92. A única exceção seria o Presidente da República. 
E) Certo, tendo em vista que se trata de ato de improbidade causador de danos ao erário, consoante 
art. 10, IX, da Lei nº 8.429/92: 
Art. 10 Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão 
dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, 
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e 
notadamente:  (...) IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou 
regulamento; 
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27) (INSTITUTO AOCP) Analise o seguinte caso hipotético: 
Marinalva, prefeita municipal, foi condenada em ação de improbidade administrativa por ter nomeado seu 
cônjuge, José, para o exercício de cargo em comissão como Chefe de Gabinete. Nos termos da Lei Federal nº 
8.429/1992, a conduta de Marinalva caracterizou ato de improbidade administrativa, na modalidade 
A) enriquecimento ilícito, podendo acarretar, dentre outras penas, a perda da função pública e a suspensão 
dos direitos políticos por até 14 (catorze) anos. 
B) lesão ao erário, podendo acarretar, dentre outras penas, a perda da função pública e a suspensão dos 
direitos políticos por até 12 (doze) anos. 
C) lesão ao erário, podendo acarretar, dentre outras penas, o pagamento de multa civil de até 12 (doze) vezes 
o valor da remuneração percebida pelo agente.  
D) violação aos princípios da administração pública, podendo acarretar, dentre outras penas, a perda da 
função pública e a suspensão dos direitos políticos por até 4 (quatro) anos. 
E) violação aos princípios da administração pública, podendo acarretar, dentre outras penas, o pagamento de 
multa civil de até 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente. 
 
Gabarito: E 
Comentários: 
 A conduta narrada na questão caracterizou ato de improbidade administrativa, na modalidade violação 
aos princípios da administração pública, consoante art. 11, XI, da Lei 8.429/92, vejamos: 
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração 
pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, 
caracterizada por uma das seguintes condutas: (...) 
XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, 
chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função 
gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas; 
 Nesse caso, uma das sanções aplicáveis é o pagamento de multa civil de até 24 vezes o valor da 
remuneração percebida pelo agente, conforme disposto no art. 12, III, da Lei 8.429/92: 
Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais 
comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável 
pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou 
cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: (...) 
III - na hipótese do art. 11 desta Lei, pagamento de multa civil de até 24 (vinte e quatro) vezes o valor da 
remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios 
ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 (quatro) anos; 
 
 
28) (AOCP) A respeito da improbidade administrativa, assinale a alternativa correta. 
A) Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função 
pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem 
prejuízo da ação penal cabível. 
B) Frustrar a licitude de concurso público caracteriza ato de improbidade administrativa que causa lesão ao 
erário. 
C) A nomeação do agente público fica condicionada à apresentação de declaração dos bens e valores que 
compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. 
D) Será punido com a pena de exoneração, a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, 
o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens, dentro do prazo determinado, ou que a prestar 
falsa. 
E) A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam após decisão proferida por 
órgão judicial colegiado. 
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Gabarito: A 
Comentários: 
A) Certo, de acordo com o art. 37, §4º da CF/88, que diz:  
Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função 
pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem 
prejuízo da ação penal cabível. 
B) Errado, essa conduta constitui ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração 
pública, consoante art. 11, V, da Lei nº 8.429/92: 
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração 
pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, 
caracterizada por uma das seguintes condutas: (...) V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter 
concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção 
de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros; 
C) Errado, não é a nomeação, mas a posse e o exercício de agente público que ficam condicionados à 
apresentação de declaração de bens e valores, conforme disposto no art. 13 da Lei nº 8.429/92:  
Art. 13. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração de 
imposto de renda e proventos de qualquer natureza, que tenha sido apresentada à Secretaria Especial da 
Receita Federal do Brasil, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. 
D) Errado, será punido com demissão, conforme determina o art. 13, §3º, da Lei nº 8.429/92:  
Art. 13, § 3º Será apenado com a pena de demissão, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente 
público que se recusar a prestar a declaração dos bens a que se refere o caput deste artigo dentro do prazo 
determinado ou que prestar declaração falsa. 
E) Errado, essas penalidades somente se efetivam com o trânsito em julgado da sentença, conforme art. 20 
da Lei nº 8.429/92:  
Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em 
julgado da sentença condenatória. 
 
 
29) (INSTITUTO AOCP) Em relação à Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), analise 
as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. 
I. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, 
quando o autor da denúncia o sabe inocente. 
II. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da 
sentença condenatória. 
III. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente não está sujeito 
às cominações da Lei de Improbidade. 
A) Apenas I, II e III. 
B) Apenas I e II. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II. 
E) Apenas II e III. 
Gabarito: B 
Comentários: 
I - Certo, esse tipo penal encontra-se previsto na Lei 8.429/92, que diz: Art. 19. Constitui crime a 
representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da 
denúncia o sabe inocente. 
II -  Certo, essas penalidades somente são efetivadas após decisão judicial que não comporte mais recurso: 
Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em 
julgado da sentença condenatória. 
III - Errado, tendo em vista que o sucessor do sujeito ativo de um ato de improbidade está sujeito às 
cominações dessa Lei, até o limite da herança percebida, vejamos: Art. 8º O sucessor ou o herdeiro daquele 
que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo 
até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. 
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30) (INSTITUTO AOCP) No que se refere ao ato de improbidade administrativa que importa em 
enriquecimento ilícito, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer 
natureza. 
B) Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de 
bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado. 
C) Utilizar, em obra ou serviço público, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer 
natureza, de propriedade ou à disposição da administração indireta, dentre outras, bem como o trabalho 
de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. 
D) Adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de 
qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público. 
E) Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física 
ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente 
das atribuições do agente público, durante a atividade. 
 
Gabarito: C 
Comentários: 
A) Certo, em conformidade com o art. 9º, que trata do enriquecimento ilícito: IX - perceber vantagem 
econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza; 
B) Certo, em conformidade com o art. 9º, que trata do enriquecimento ilícito: III - perceber vantagem 
econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou o 
fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado; 
C) Errado, pois a conduta narrada não importa em ato de improbidade. A alternativa em muito se 
assemelha ao disposto no art. 9º, IV, da LIA, quando diz “utilizar, em obra ou serviço PARTICULAR (...)”. 
Diferentemente, a alternativa menciona “utilizar, em obra ou serviço PÚBLICO”, o que é plenamente 
legal. 
D) Certo, em conformidade com o art. 9º, que trata do enriquecimento ilícito: VII - adquirir, para si ou 
para outrem, no exercício de mandato, de cargo, de emprego ou de função pública, e em razão deles, 
bens de qualquer natureza, decorrentes dos atos descritos no caput deste artigo, cujo valor seja 
desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público, assegurada a demonstração 
pelo agente da licitude da origem dessa evolução; 
E) Certo, em conformidade com o art. 9º, que trata do enriquecimento ilícito: VIII - aceitar emprego, 
comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que 
tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições 
do agente público, durante a atividade. 

 

 

31) (VUNESP) Assinale a alternativa que contempla afirmativa em conformidade com a Lei de 
Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92).  
A) As disposições dessa Lei não são aplicáveis àquele que não é agente público, ainda que induza ou 
concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. 
B) Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará 
diretamente ao juiz competente, para as devidas sanções. 
C) Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos dispositivos 
específicos da Lei, não bastando a voluntariedade do agente. 
D) Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante 
a prática de ato doloso ou culposo, vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo ou de 
emprego público. 
E) A contagem do prazo da sanção de suspensão dos direitos políticos terá início somente após o trânsito 
em julgado da sentença condenatória. 
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Gabarito: C 
Comentários: 
A) Errado, as disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente 
público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade, conforme determina o 
art. 3 da Lei de Improbidade. É o chamado sujeito ativo impróprio (particulares que podem ser 
submetidos às disposições da LIA). 
B) Errado, a autoridade que conhecer dos fatos representará ao Ministério Público competente e não 
ao juiz, conforme disposto no art. 7º da LIA: Art. 7º Se houver indícios de ato de improbidade, a 
autoridade que conhecer dos fatos representará ao Ministério Público competente, para as providências 
necessárias. 
C) Certo, é a literalidade do art. 1º, §2º, da LIA: Considera-se dolo a vontade livre e consciente de 
alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do 
agente. 
D) Errado, é apenas ato doloso que configura improbidade, conforme disposto no art. 9º da LIA: Art. 9º 
Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a 
prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, 
de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e 
notadamente:(...) 
E) Errado, pois o prazo da sanção de suspensão dos direitos políticos é uma ressalva da regra do art. 12, 
§9º da LIA, nos termos do art. 12, §10º, vejamos: 
Art. 12, § 9º As sanções previstas neste artigo somente poderão ser executadas após o trânsito em 
julgado da sentença condenatória. (REGRA) 
Art. 12, § 10º Para efeitos de contagem do prazo da sanção de suspensão dos direitos políticos, 
computar-se-á retroativamente o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado 
da sentença condenatória. (EXCEÇÃO) 

 

32) (VUNESP) Na hipótese de prática de ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, o 
agente público estará sujeito à aplicação de pena de suspensão dos direitos políticos por até 
A) 4 (quatro) anos. 
B) 6 (seis) anos. 
C) 8 (oito) anos. 
D) 12 (doze) anos. 
E) 14 (quatorze) anos. 
 
Gabarito: D 
Comentários: 
Nessa modalidade de ato o prazo de suspensão dos direitos políticos será de até 12 anos. 
As sanções aplicáveis em caso de ato de improbidade administrativa causador de lesão ao erário 
encontram-se previstas no art. 12, II, vejamos: 
Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções 
penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o 
responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada 
ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: (...) 
II - na hipótese do art. 10 desta Lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se 
concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 (doze) 
anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder 
público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que 
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 12 (doze) 
anos; 
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33) (VUNESP) Suponha que um agente público está sendo processado pela prática de ato de improbidade 
administrativa, sob a acusação de que foi responsável pela realização de contratação pública que não 
seguiu o rito legal. Na peça acusatória consta a informação de que, embora houvesse divergência 
interpretativa de lei, baseada na jurisprudência, sobre a possibilidade de realização da contratação sem 
prévia licitação, o órgão acusador entendeu que o procedimento era necessário e que, portanto, a 
conduta do infrator ofende o princípio da moralidade administrativa. Tendo por base a situação hipotética 
e o disposto na Lei nº 8.429/92, é correto afirmar que 
A) a conduta em questão admite a responsabilização por ato de improbidade, caso o agente tenha agido 
com dolo ou culpa. 
B) caso fique evidenciada a lesão ao patrimônio público, o mero exercício da função pública autoriza a 
responsabilização por ato de improbidade administrativa. 
C) a conduta do agente não configura improbidade, pois a divergência interpretativa afasta a 
responsabilização do agente. 
D) o agente público não estará sujeito à Lei de Improbidade Administrativa caso seja vinculado ao Poder 
Judiciário. 
E) a demonstração da voluntariedade do agente é suficiente para a comprovação da existência do dolo, 
não sendo necessária a demonstração da intenção de praticar o fim ilícito. 
 
Gabarito: C 
Comentários: 
A) Errado, pois a conduta do agente público estaria abrangida por uma divergência interpretativa de 
lei, baseada na jurisprudência, relativamente à possibilidade de efetivar a contratação sem prévia 
licitação. Por este motivo, ficaria afastada a possibilidade de responsabilização do agente por 
improbidade administrativa:  
Art. 1º (...) § 8º Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa 
da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser 
posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. 
B) Errado, pois quando se tratar de mero exercício da função, sem a existência de ato doloso com fim 
ilícito, fica afastada a responsabilidade por ato de ato de improbidade administrativa, vejamos: 
Art. 1º (...) § 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação 
de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. 
C) Certo, pois está conformidade com o art. 1º, §8º, da LIA, acima visto. 
D) Errado, pois o fato de o agente integrar os quadros do Poder Judiciário não o torna imune aos ditames 
da Lei de Improbidade Administrativa, vejamos:  
Art. 1º (...) § 5º Os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de 
suas funções e a integridade do patrimônio público e social dos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário, bem como da administração direta e indireta, no âmbito da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal.  
E) Errado, tendo em vista que não é suficiente a demonstração da voluntariedade do agente para a 
comprovação do dolo ao cometimento de improbidade administrativa: 
Art. 1º (...) § 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado 
nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente. 
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34) (VUNESP) Eleutério é servidor público municipal e engenheiro responsável pela medição das obras 
públicas para pavimentação das ruas da cidade de Santos. Apesar de as obras estarem atrasadas, Eleutério 
recebeu quantia em dinheiro, paga por um dos diretores da empresa contratada, para atestar, como 
recebida, parte da obra que não tinha sido executada. Considerando os atos de improbidade descritos na 
Lei Federal nº 8.429/92, assinale a alternativa correta.   
A) A Lei de Improbidade alcança Eleutério, mas não se aplica ao diretor da empresa contratada, que não 
ostenta a condição de servidor ou agente público.  
B) Se o servidor improbo, Eleutério, vier a óbito, seu sucessor estará sujeito às cominações da Lei de 
Improbidade até o limite do valor da herança.  
C) Como o ato praticado por Eleutério causou lesão ao patrimônio público, caberá à autoridade 
administrativa responsável pelo inquérito representar à Procuradoria do município, para a 
indisponibilidade dos bens do indiciado.   
D) Se Eleutério vier a óbito, seu sucessor não se sujeitará às cominações da Lei de Improbidade, 
considerando a ausência dos elementos dolo ou culpa.  
E) Considerando que Eleutério responde por ato de improbidade, não estará ele sujeito às cominações 
penais, civis e administrativas pela prática do mesmo ato. 
  
Gabarito: B 
Comentários: 
A) Errado, pois é possível que particular seja responsabilizado por ato de improbidade: 
Art. 3º As disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente 
público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. § 1º Os sócios, os 
cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato 
de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se, comprovadamente, houver 
participação e benefícios diretos, caso em que responderão nos limites da sua participação. 
B) Certo, está em consonância com o disposto no art. 8º da LIA, que diz:  
Art. 8º O sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente 
estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio 
transferido. 
C) Errado, pois quem decreta a indisponibilidade é o poder judiciário (e não a procuradoria): 
Art. 16, §12. O juiz, ao apreciar o pedido de indisponibilidade de bens do réu (...) 
D) Errado, tendo em vista que é possível que o sucessor se sujeite às cominações da Lei de Improbidade, 
consoante art. 8º da LIA, até o limite da herança recebida. 
E) Errado, pois as instâncias são independentes entre si, conforme determina o art. 12 da LIA:  
Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções 
penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o 
responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada 
ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: 
 
 
35)  (FAURGS) Considere as afirmações abaixo, segundo a Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992, 
que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa. 
I - Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada 
investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. 
II - Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, 
quando o autor da denúncia o sabe inocente. 
III- A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado 
da sentença condenatória. 
IV - A autoridade administrativa determinará o imediato afastamento do agente público do exercício do 
cargo, com suspensão da remuneração, em qualquer caso, a partir do ajuizamento da representação. 
Quais estão corretas?  



     

   

                                                                                         

Prof. Thállius Moraes DIREITO ADMINISTRATIVO 

A) Apenas II e IV. 
B) Apenas I, II e III. 
C) Apenas II, III e IV. 
D) Apenas III e IV. 
E) Apenas I, III e IV. 
Gabarito: B 
Comentários: 
I - Certo, trata-se da literalidade do art. 14 da LIA, que diz: Art. 14. Qualquer pessoa poderá representar 
à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a 
prática de ato de improbidade. 
II - Certo, trata-se da previsão expressa do art. 19 da LIA: Art. 19. Constitui crime a representação por 
ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe 
inocente. 
III - Certo, conforme expresso no art. 20 da LIA: Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos 
direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. 
IV - Errado, é a autoridade judicial competente que poderá determinar o afastamento do agente público 
do exercício do cargo, do emprego ou da função, sem prejuízo da remuneração: 
Art. 20 (...) § 1º A autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento do agente público 
do exercício do cargo, do emprego ou da função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida for 
necessária à instrução processual ou para evitar a iminente prática de novos ilícitos. 
 

 

36) (FAURGS) Considere as afirmações abaixo, segundo a Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992, 
que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa. 
I - O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso 
com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. 
II - As disposições da Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, 
induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. 
III- Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública 
a negativa de publicidade a atos oficiais, independentemente de causa, razão ou fundamento. 
IV - A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração de imposto 
de renda e proventos de qualquer natureza, que tenha sido apresentada à Secretaria Especial da Receita 
Federal do Brasil, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. 
Quais estão corretas?  
A) Apenas I, II e IV. 
B) Apenas II e IV.  
C) Apenas II e III. 
D) Apenas III e IV. 
E) Apenas I, III e IV. 
Gabarito: A 
Comentários: 
I - Certo, trata-se da literalidade do art. 1º, §3º, da LIA: O mero exercício da função ou desempenho de 
competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por 
ato de improbidade administrativa. 
II - Certo, conforme expresso no art. 3º da LIA: As disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, 
àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato 
de improbidade. 
III - Errado, ao afirmar que “independentemente de causa, razão ou fundamento”, pois a própria lei 
contempla exceções, casos em que tal publicidade não seria dada, vejamos: Art. 11. Constitui ato de 
improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou 
omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada 
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por uma das seguintes condutas: (...) IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua 
imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em 
lei; 
IV - Certo, trata-se da literalidade do art. 13, caput, da LIA, que diz: A posse e o exercício de agente 
público ficam condicionados à apresentação de declaração de imposto de renda e proventos de 
qualquer natureza, que tenha sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a fim 
de ser arquivada no serviço de pessoal competente. 

 

37) (FUNDATEC) Com base nas disposições da Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 
8.429/1992), analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
( ) Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, 
quando o autor da denúncia o sabe inocente. 
( ) A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado 
da sentença condenatória. 
( ) A autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do 
cargo, do emprego ou da função, com prejuízo da remuneração, quando a medida for necessária à 
instrução processual ou para evitar a iminente prática de novos ilícitos. 
( ) O afastamento do agente público do exercício do cargo, quando a medida for necessária à instrução 
processual ou para evitar a iminente prática de novos ilícitos, será de até 30 (trinta) dias, prorrogáveis 
uma única vez por igual prazo, mediante decisão motivada. 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 
Gabarito: A 
Comentários: 
(V) - É a literalidade do art. 19 da LIA: Constitui crime a representação por ato de improbidade contra 
agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. 
(V) - É o texto expresso do art. 20 da LIA: A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos 
só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. 
(F) – Esse afastamento se dá SEM prejuízo da remuneração, ou seja, o agente público continua 
recebendo durante esse período, consoante rege o art. 20: (...) § 1º A autoridade judicial competente 
poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, do emprego ou da função, 
sem prejuízo da remuneração, quando a medida for necessária à instrução processual ou para evitar a 
iminente prática de novos ilícitos. 
(F) - O afastamento será de até 90 dias, conforme disposto no art. 20: (...) § 2º O afastamento previsto 
no § 1º deste artigo será de até 90 (noventa) dias, prorrogáveis uma única vez por igual prazo, mediante 
decisão motivada. 

 

 
38) (FUNDATEC) Analise as assertivas a seguir a respeito das normas vigentes sobre Improbidade 
Administrativa: 
I. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado na Lei, não 
bastando a voluntariedade do agente. 
II. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública 
a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, tal 
como negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança 
da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei. 
III. Entre outros, consideram-se atos de improbidade administrativa importando em enriquecimento 
ilícito auferir, mediante a prática de ato culposo, qualquer tipo de vantagem indevida em razão do 
exercício de cargo, de mandato, de função ou de atividade nas entidades públicas. 
Quais estão corretas? 
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A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) Apenas I e III. 
Gabarito: D 
Comentários: 
I - Certo, conforme disposto no art. 1º, §2º, da LIA, que diz: Considera-se dolo a vontade livre e 
consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a 
voluntariedade do agente. 
II - Certo, conforme elencado no art. 11 da Lei 8.429/92, que trata dos atos de improbidade que atentam 
contra os princípios da Administração: (...) IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de 
sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas 
em lei. 
III - Errado, os atos de improbidade, inclusive os que importam em enriquecimento ilícito, somente se 
configuram mediante condutas dolosas, conforme trata o art. 9º da LIA: Constitui ato de improbidade 
administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, 
qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de 
função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: (...)  
 
 
39) (UFMT) Em consonância com a redação atualizada da Lei nº 8.429/1992, que dispõe sobre as 
sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, marque V para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
( ) Os atos de improbidade violam a probidade na organização e exercício das funções do Estado, além da 
integridade do patrimônio público e social dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e da 
administração pública direta e indireta. 
( ) O exercício irregular da função ou de competências públicas, mesmo sem comprovação de ato doloso 
com fim ilícito, implica a responsabilização por ato de improbidade administrativa. 
( ) As sanções cominadas para atos de improbidade administrativa são aplicáveis, no que couber, a quem 
não for agente público, mas concorrer dolosamente para a prática desses atos. 
( ) As sanções cominadas para atos de improbidade administrativa não se aplicam às pessoas jurídicas, 
que se sujeitem ao regime legal de responsabilização objetiva administrativa e civil por atos lesivos à 
administração pública. 
Assinale a sequência correta.  
A) V, F, V, V 
B) V, F, V, F 
C) F, V, F, V 
D) V, V, F, F 
E) F, F, V, V 
Gabarito: A 
Comentários: 
(V) - Está em consonância com disposto no art. 1º, § 5º, da LIA, que diz: Os atos de improbidade violam 
a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio 
público e social dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como da administração direta e 
indireta, no âmbito da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 
(F) – A não comprovação de que o ato foi doloso é circunstância que afasta a responsabilidade por ato 
de improbidade administrativa, conforme previsto no art. 1º, §3º, da LIA: O mero exercício da função 
ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a 
responsabilidade por ato de improbidade administrativa. 
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(V) – Trata-se dos sujeitos ativos impróprios (particulares que podem ser responsabilizados nos termos 
da Lei de Improbidade), conforme  o disposto no art. 3º, caput: As disposições desta Lei são aplicáveis, 
no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a 
prática do ato de improbidade. 
(V) – As sanções da Lei de Improbidade não serão aplicadas às pessoas jurídicas que forem 
responsabilizadas também na Lei Anticorrupção, conforme disposto no art. 3º,§ 2º: As sanções desta 
Lei não se aplicarão à pessoa jurídica, caso o ato de improbidade administrativa seja também 
sancionado como ato lesivo à administração pública de que trata a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 
2013 (Lei Anticorrupção) 

 

 

40) (FUNDATEC) De acordo com a Lei nº 8.429/1992, assinale a alternativa que constituí ato de 
improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário. 
A) Conceder benefício administrativo ou fiscal com a observância das formalidades legais ou 
regulamentares aplicáveis à espécie. 
B) Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço inferior ao de 
mercado. 
C) Facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação, ao patrimônio particular de pessoa 
física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a 
entidades privadas, mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou 
regulamentares aplicáveis à espécie. 
D) Realizar operação financeira com observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia 
insuficiente ou inidônea. 
E) Ordenar ou permitir a realização de despesas autorizadas em lei ou regulamento. 
 
Gabarito: C  
Comentários: 
A) Errado, pois essa modalidade se verifica quando a concessão se der SEM a observância das 
formalidades legais ou regulares aplicáveis à espécie: Art. 10 (...) VII - conceder benefício administrativo 
ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 
B) Errado,  tendo em vista que se configura quando o valor for por preço SUPERIOR ao de mercado:  
Art. 10 (...) V - Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior 
ao de mercado. 
C) Certo, conforme disposto no art. art. 10, I, da LIA: facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a 
indevida incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, de 
verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no art. 1º desta Lei; 
D) Errado, essa conduta se configura quando a operação financeira for feita SEM a observância das 
normas: Art. 10 (...) VI - realizar operação financeira SEM observância das normas legais e 
regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea. 
E) Errado, essa hipótese se configura quando tais despesas NÃO estiverem autorizadas, vejamos:  
Art. 10 (...) IX - ordenar ou permitir a realização de despesas NÃO autorizadas em lei ou regulamento. 
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