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IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Olá, meus amigos, tudo bem? Firmes nos estudos? 

Esta é nossa aula referente à Lei de Improbidade Administrativa, especialmente para você que 
pretende prestar concursos para procuradorias. 

Quaisquer dúvidas, estou às ordens nos seguintes contatos: 

Grande abraço, 

Igor Maciel 

profigormaciel@gmail.com 

 

Convido-os a seguir minhas redes sociais. Basta clicar no ícone desejado: 

 

@ProfIgorMaciel  

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

1 – INTRODUÇÃO 

Em que pese certa divergência doutrinária, defendemos que a probidade administrativa é 
gênero, sendo a moralidade uma de suas espécies. A improbidade irá, portanto, englobar não 
apenas os atos desonestos ou imorais, mas também os atos ilegais. De acordo com ao artigo 37, 
parágrafo 4º, da Constituição Federal: 

CF. Art. 37.  

https://www.facebook.com/profigormaciel/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.youtube.com/channel/UC8j0Uou4WqygSNVXJhWHLvQ
https://www.instagram.com/profigormaciel/
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§ 4º - 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. 

 

(FUNDATEC - Proc (PGE RS)/PGE RS/2015) A condenação por ato de improbidade 
administrativa: 

a) Importará na suspensão dos direitos políticos, na perda da função pública, na 
indisponibilidade dos bens e no ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em 
lei, sem prejuízo da ação penal cabível, inexistindo foro privilegiado. 

b) Dependerá de sentença criminal transitada em julgado, com observância ao foro 
privilegiado de autoridades e ex-autoridades públicas. 

c) Importará na suspensão dos direitos políticos, na perda da função pública, na 
indisponibilidade dos bens e no ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em 
lei, com prejuízo da ação penal cabível, inexistindo foro privilegiado. 

d) Dependerá de sentença criminal transitada em julgado, com observância ao foro 
privilegiado de autoridades públicas em efetivo exercício do cargo. 

e) Importará na suspensão dos direitos políticos, na perda da função pública, na 
indisponibilidade dos bens e no ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em 
lei, com prejuízo da ação penal cabível, observando-se o foro privilegiado de autoridades 
públicas em efetivo exercício do cargo. 

Comentários 

Gabarito: letra A, por se tratar da exata disposição do artigo 37, §4º da CF/88. 

Perceba que a condenação por ato de improbidade importará uma série de penalidades, a 
exemplo da indisponibilidade de bens, ressarcimento ao erário, suspensão dos direitos 
políticos e perda da função pública. Além disso, veremos que não há garantia de foro por 
prerrogativa de função em ações de improbidade administrativa. 

Segundo a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho: 
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Ação de improbidade administrativa é aquela em que se pretende o reconhecimento 
judicial de condutas de improbidade na Administração, perpetradas por 
administradores públicos e terceiros, e a consequente aplicação das sanções legais, 
com o escopo de preservar o princípio da moralidade administrativa. Sem dúvida, 
cuida-se de poderoso instrumento de controle judicial sobre atos que a lei caracteriza 
como de improbidade. 

O diploma regulador da improbidade administrativa é a Lei 8.429/92, Lei de Improbidade 
Administrativa, que trata do procedimento e das sanções aplicáveis aos agentes públicos e 
terceiros que pratiquem atos de improbidade administrativa, sendo certo que o rol de sanções 
trazidos pelo parágrafo 4º, do artigo 37 é meramente exemplificativo. 

De acordo com o artigo 1º, da Lei 8.429/92, com redação dada pela Lei 14.230/21, 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. 

2 – A LEI 14.230/2021 E AS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NA LEI 8.429/92 

Em 25 de outubro de 2021, foi publicada a Lei nº 14.230/2021, que promoveu uma profunda 
alteração na ação de improbidade administrativa, modificando diversos dispositivos na Lei 
8.429/92. Ao longo desta aula trabalharemos mais detalhadamente cada um deles, mas 
citaremos, de logo e resumidamente, as mudanças que consideramos mais significativas e que 
merecem maior atenção. 

2.1 – Natureza da ação de improbidade administrativa 

Durante muito tempo a doutrina amplamente majoritária denominou a ação de improbidade 
administrativa de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, caracterizando-a 
como verdadeira espécie de ação civil pública, e integrando a Lei 8.429/92 ao microssistema de 
processo civil coletivo. Tal entendimento foi adotado pelos Tribunais Superiores.  

A tese 8 da edição 38 da Jurisprudência em Teses do STJ dispõe:  

“É inviável a propositura de ação civil de improbidade administrativa exclusivamente 
contra o particular, sem a concomitante presença de agente público no polo passivo 
da demanda”. 

Por sua vez, o STF, em diversos e até recentes julgados, conceituava: 
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“(...) 2. Atos de improbidade administrativa são aqueles que, possuindo natureza civil 
e devidamente tipificados em lei federal, ferem direta ou indiretamente os princípios 
constitucionais e legais da administração pública, independentemente de importarem 
enriquecimento ilícito ou de causarem prejuízo material ao erário; podendo ser 
praticados tanto por servidores públicos (improbidade própria), quanto por particular 
- pessoa física ou jurídica - que induzir, concorrer ou se beneficiar do ato (improbidade 
imprópria).” (STF, AO 1833/AC, j. 10.04.18) 

Contudo, essa natureza foi radicalmente alterada com o advento da Lei 14.230/21, que 
modificou a Lei 8.429/92 e passou a declarar expressamente que a natureza da ação de 
improbidade é repressiva, sancionatória, não constituindo ação civil. Assim sendo, seu 
ajuizamento não pode visar controle de legalidade de políticas públicas e de interesses difusos, 
coletivos e individuais homogêneos. Na verdade, para este controle, deve ser ajuizada Ação Civil 
Pública. Veja: 

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. (Incluído pela Lei 
nº 14.230, de 2021) 

Parágrafo único. Ressalvado o disposto nesta Lei, o controle de legalidade de políticas 
públicas e a responsabilidade de agentes públicos, inclusive políticos, entes públicos e 
governamentais, por danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de 
valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a qualquer outro interesse 
difuso ou coletivo, à ordem econômica, à ordem urbanística, à honra e à dignidade de 
grupos raciais, étnicos ou religiosos e ao patrimônio público e social submetem-se aos 
termos da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985.  (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

Contudo, ressalto que, como veremos adiante, a qualquer momento, se o magistrado identificar 
a existência de ilegalidades ou de irregularidades administrativas a serem sanadas sem que 
estejam presentes todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes incluídos no 
polo passivo da demanda, poderá, em decisão motivada, converter a ação de improbidade 
administrativa em ação civil pública, regulada pela Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985.  

2.2 – Fim da Modalidade Culposa 

Isso mesmo que você leu, meu caro aluno! Não há mais previsão de ato de improbidade 
administrativa culposo. Nos termos da redação original da LIA (Lei de Improbidade 
Administrativa), as condutas previstas em seu artigo 10, que causam lesão ao erário, admitiam 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347orig.htm
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modalidades culposa ou dolosa. No entanto, a Lei 14.230/2021 determina que, agora, somente 
é considerado ato de improbidade se comprovado, de maneira efetiva, o dolo: 

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. 

2.3 – Rol do Artigo 11 passa a ser Taxativo 

Anteriormente, o rol dos artigos 9º, 10 e 11 eram meramente exemplificativos. Isso significa 
dizer que as condutas que importassem improbidade não estariam exaustivamente dispostas na 
Lei 8.429/92. No entanto, a Lei 14.230/2021 modificou o caput do artigo 11 para determinar que 
os atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública 
são apenas aqueles dispostos nos seus incisos. As consequências práticas disto serão analisadas 
mais à frente nesta aula. 

Veja como ficou o caput do artigo 11: 

Redação anterior:  Nova Redação dada pela Lei 14.230/2021:  
Art. 11. Constitui ato de improbidade 
administrativa que atenta contra os princípios 
da administração pública qualquer ação ou 
omissão que viole os deveres de honestidade, 
imparcialidade, legalidade, e lealdade às 
instituições, e notadamente: 

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: 

2.4 – Modificação na legitimidade para ajuizamento da Ação de Improbidade: 

Com o advento da Lei 14.230/2021, a Fazenda Pública do ente prejudicado não possui mais a 
competência para ajuizar ação de improbidade administrativa. Agora, apenas o Ministério Público 
é legitimado para tal. Compare a redação do artigo 17 da LIA: 

Redação anterior:  Nova Redação dada pela Lei 14.230/2021:  
Art. 17. A ação principal, que terá o rito 
ordinário, será proposta pelo Ministério 
Público ou pela pessoa jurídica interessada, 
dentro de trinta dias da efetivação da medida 
cautelar. 

Art. 17. A ação para a aplicação das sanções 
de que trata esta Lei será proposta pelo 
Ministério Público e seguirá o procedimento 
comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de 
março de 2015 (Código de Processo Civil), 
salvo o disposto nesta Lei. 
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Falaremos mais adiante dessa alteração. No entanto, desde já, tenha atenção especial neste 
ponto, uma vez que representa aspecto de extrema relevância, em especial no estudo para 
Procuradorias! 

2.5 – Modificações nas Sanções: 

As sanções também sofreram alterações. Algumas ficaram mais brandas, e outras, de certo 
modo, mais severas. Os detalhes serão destrinchados no tópico específico para as sanções, mas 
atente-se que, neste ponto, também ocorreram mudanças. 

2.6 – Alteração no Prazo Prescricional: 

Para a Ação de Improbidade Administrativa, o prazo prescricional era de 5 anos, contados do 
término do exercício do mandato, do cargo em comissão ou da função de confiança, até 5 anos 
da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades, 
ou dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com 
demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.  

Com a publicação da Lei 14.230/2021, o prazo prescricional foi aumentado para 8 anos, contados 
da prática do ato. Compare a redação do artigo 23: 

Redação anterior:  Nova Redação dada pela Lei 14.230/2021:  
Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos 
as sanções previstas nesta lei podem ser 
propostas: 

I - até cinco anos após o término do exercício 
de mandato, de cargo em comissão ou de 
função de confiança; 

II – dentro do prazo prescricional previsto em 
lei específica para faltas disciplinares puníveis 
com demissão a bem do serviço público, nos 
casos de exercício de cargo efetivo ou 
emprego. 

III - até cinco anos da data da apresentação à 
administração pública da prestação de contas 
final pelas entidades referidas no parágrafo 
único do art. 1o desta Lei. 

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.       

I - (revogado); 

II - (revogado); 

III - (revogado). 
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3 – ASPECTOS GERAIS 

A lei de improbidade administrativa e também as questões de concursos públicos sobre o tema 
se dividem basicamente em quatro: 

a) Condutas passíveis de punição pela Lei; 
b) Definição dos sujeitos ativo e passivo para fins de improbidade; 
c) Penalidades; 
d) Prescrição; 

Ao longo desta aula veremos todos estes aspectos. 

3.1 – Entes Públicos protegidos pela LIA 

O artigo 1º da LIA foi totalmente modificado. Anteriormente, o caput dispunha o seguinte: 

Redação anterior: Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer agente 
público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de 
Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja 
criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por 
cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei. 

Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de 
improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, 
benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público bem como daquelas para 
cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de cinquenta 
por cento do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, a sanção 
patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. 

Agora, o correspondente a isso está nos parágrafos 5º a 7º do artigo 1º, pois o caput foi alterado 
e o parágrafo único, revogado. Veja: 

Redação pela Lei 14.230/2021: 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. 

Parágrafo único. (Revogado). 
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(...) 

§ 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. 

§ 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. 

Observe que o escopo de proteção da lei de improbidade é bastante amplo e abrange não 
somente os entes da Administração Direta e Indireta, mas também qualquer empresa ou 
entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público.  

Podemos perceber também que, no tocante às entidades para cuja criação ou custeio o erário 
haja concorrido ou concorra, não há mais a determinação de que essa contribuição seja de no 
mínimo 50% do patrimônio ou da receita anual. Nestes casos, manteve-se a disposição anterior de 
que o ressarcimento de prejuízos fica limitado à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos 
cofres públicos. 

 

(MPE SC - PJ (MPE SC)/MPE SC/2016) As sanções aplicáveis em razão do cometimento de 
ato de improbidade administrativa são reguladas pela Lei n. 8.429/92 (Improbidade 
Administrativa.) Esse regramento legal também se aplica aos eventos ocorridos no âmbito 
de ente privado que receba benefício fiscal ou creditício da administração pública. 

Comentários 

Gabarito: Certo. 
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A questão está de acordo com o art. 1º da Lei de Improbidade Administrativa. 

Portanto, para os fins da Lei de Improbidade Administrativa, podemos considerar como entes 
públicos: 

 Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; 
 Administração direta e indireta, no âmbito da União, dos Estados, dos 

Municípios e do Distrito Federal; 
 Entidade Privada que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou 

creditício, de entes públicos ou governamentais; 
 Entidade Privada para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou 

concorra no seu patrimônio ou receita atual. 

3.2 – Exigência de dolo 

Como já citado, a modalidade culposa foi excluída da Lei 8.429/92 pela Lei 14.230/2021. Veja: 

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. 

§ 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. 

E o que seria o dolo, neste caso? Considera-se dolo a vontade livre e consciente de 
alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA, não bastando a 
voluntariedade do agente. 

Desta feita, as condutas dispostas no artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, 
que antes admitiam modalidade culposa ou dolosa, agora passam a admitir apenas a 

modalidade dolosa. Veja como ficou a redação do caput do artigo 10: 

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: 
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Ainda, mencione-se que, por disposição do § 8º do artigo 1º da Lei 8.429/92, 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.   

3.3 – O Direito Administrativo Sancionador 

A lei 14.230/2021 adota, ainda, o chamado Direito Administrativo Sancionador. Veja: 

Art. 1º, § 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios 
constitucionais do direito administrativo sancionador. 

Isso significa dizer que há uma certa proximidade com alguns princípios do Direito Penal, como a 
irretroatividade da norma que prejudica o réu, o princípio da ampla defesa, e até mesmo o 
reconhecimento do princípio da insignificância em temas de Direito Administrativo. 

Em síntese, a ideia é a de que, assim como no Direito Penal, também no Direito Administrativo 
deve ser assegurado que o indivíduo saiba quais são seus deveres e direitos, e tenha a 
segurança jurídica de que não terá seus direitos ofendidos por discricionariedade ou 
arbitrariedade. Isso porque, há previsão de sanções muito rígidas em determinadas normas 
administrativas, como é o caso da perda de função pública ou da suspensão de direitos políticos, 
que interferem em certa medida no exercício dos direitos fundamentais e na dignidade da 
pessoa humana. 

Sobre o Direito Administrativo Sancionador, discorre Fábio Medina Osório: 

“O ramo jurídico do Direito Administrativo sancionador não tutela apenas as 
atividades processuais da Administração Pública, mas também bens jurídicos 
primariamente tratados na própria Constituição Federal, como é o caso da função 
pública. 

Nesse sentido, uma concepção material do Direito Administrativo – e desde suas 
raízes é possível visualizar tal evolução – admite um conceito mais largo de sanções e 
infrações administrativas, permitindo que o legislador outorgue ao Poder Judiciário a 
tarefa de reprimir ilícitos e sanções de Direito Administrativo. 

Isso veio a ocorrer, por exemplo, com a Lei 8.429/92 ou com a Lei 12.846/13. Esse é 
um novo paradigma do Direito Administrativo Sancionador, que tem sido reconhecido 
pela jurisprudência dos tribunais superiores desde longa data (...)” 

Especificamente sobre a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, é possível 
encontrar precedentes do Superior Tribunal de Justiça: 
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“O ato havido por ímprobo deve ser administrativamente relevante, sendo de se 
aplicar, na sua compreensão, o conhecido princípio da insignificância, de notável 
préstimo no Direito Penal moderno, a indicar a inaplicação de sanção criminal punitiva 
ao agente, quando o efeito do ato agressor é de importância mínima ou irrelevante, 
constituindo a chamada bagatela penal: de minimis non curat Praetor.” (AgRg no 
REsp 968447/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado 
em 16/04/2015) 

Prevemos que ainda haverá muita discussão sobre isso, mas, inicialmente, fiquemos com a 
literalidade da Lei, a qual será cobrada nos concursos públicos que estão por vir. 

3.4 – Non Bis In Idem 

Um dos institutos "emprestados" do Direito Penal para o Direito Administrativo Sancionador é a 
proibição do bis in idem. 

A LIA passou a adotar expressamente a posição de non bis in idem, ou seja, proíbe-se que a 
pessoa jurídica seja condenada por ato de improbidade, pela LIA, e por corrupção, pela Lei 
Anticorrupção, em razão da prática de um mesmo ato. Isso fica claro nos artigos 3º, §2º, e 12, 
§7º, ambos incluídos pela Lei 14.230/2021: 

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. 

Art. 12. § 7º As sanções aplicadas a pessoas jurídicas com base nesta Lei e na Lei nº 
12.846, de 1º de agosto de 2013, deverão observar o princípio constitucional do non 
bis in idem. 

4 – ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

4.1 – Considerações Gerais 

Os atos de improbidade estão previstos nos artigos 9, 10 e 11 da Lei 8.429/92, podendo ser 
divididos nos seguintes: 

I- Atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito, previstos no artigo 9, da Lei 
8.429/92.  

II- Atos de improbidade que causam prejuízo ao erário, previstos no artigo 10, da Lei 8.429/92. 
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III- Atos de improbidade que atentam contra princípios da administração pública, previstos no 
artigo 11, da Lei 8.429/92. 

Em 2016, a LC 157/2016 criou um “novo tipo de ato de improbidade”, previsto no artigo 10-A 
da Lei 8.429/92: os atos de improbidade que decorrem da aplicação irregular de benefício 
financeiro ou tributário.  

Porém, a Lei 14.230/2021 revogou este artigo e incluiu a mencionada conduta no rol do artigo 
10, mais precisamente em seu inciso XXII: 

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: 

(...) 

XXII - conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que 
dispõem o caput e o § 1º do art. 8º-A da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 
2003. 

Logo, a concessão indevida de benefício financeiro ou tributário 
deixa de ser espécie autônoma de ato de improbidade 
administrativa e passa a ser uma das hipóteses de ato que 
importa lesão ao erário. 

Como já visto, atualmente, para que se configure quaisquer dos atos de improbidade da Lei 
8.429/92, é necessário que o agente tenha atuado com DOLO.  

TODOS OS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EXIGEM DOLO. 

4.2 – Da efetiva demonstração de prejuízo ao erário 
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Nos atos de improbidade que causam prejuízo ao erário, é necessária a efetiva 
demonstração de prejuízo ao erário? 

Sim. 

Para se configurar a prática de um ato de improbidade que cause prejuízo ao erário, é necessária 
a efetiva demonstração de prejuízo ao erário, sob pena de se desvirtuar a própria prática do ato, 
conforme orientação do STJ: 

(...) 3. A configuração dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 10 da 
Lei 8.429/92 exige a presença do efetivo dano ao erário e, ao menos, culpa. 
Precedentes: AgRg no AREsp. 701.562/RN, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 
13.8.2015; REsp. 1.206.741/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 24.4.2015. 4. 
Agravo Regimental do MPF a que se nega provimento. 

(AgRg na MC 24.630/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 09/11/2015) 

Isso foi reafirmado pela Lei 14.230/2021. Assim, não há mais a lesão ao erário presumida.  

O artigo 21, inciso I, da Lei 8.429/92 determina que as sanções da LIA independem de 
ocorrência de dano ao patrimônio público, exceto quanto à sanção de ressarcimento e no caso 
dos atos que importem lesão ao erário. Vejamos: 

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;    

 

(Com. Exam. (MPE GO) - PJ (MPE GO)/MPE GO/2016 - ADAPTADA) Com base na Lei de 
Improbidade Administrativa, assinale a alternativa correta: 

Para configuração dos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento 
ilícito, é indispensável a prova do dolo do agente e independe de lesão ao erário. 
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Comentários  

Item Verdadeiro. 

O dolo é necessário para o enquadramento dos atos de improbidade previstos no art. 9º, 
sendo certo que a conduta exigida pelo dispositivo é enriquecer ilicitamente, não sendo 
necessária a demonstração de prejuízo ao erário. 

 

A jurisprudência do STJ considerava que havia uma exceção: a hipótese de fracionamento de 
compras e contratações com o objetivo de dispensar ilegalmente o procedimento licitatório 
configurava dano ao erário presumido, previsto no art. 10, VIII, da LIA. 

Redação anterior:  

Art. 10. (...)  

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração 
de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente; 

Presumia-se que o dano ao erário ocorrera in re ipsa, eis que a Administração deixava de 
contratar a melhor proposta, ainda que o preço da aquisição do produto ou serviço tenha sido 
feito em valor inferior ao praticado no mercado. Veja a posição do STJ: 

(...) 2. Segundo entendimento consolidado no âmbito das Turmas que compõem a 
Primeira Seção, o prejuízo decorrente da dispensa indevida de licitação é presumido 
(dano in re ipsa), consubstanciado na impossibilidade da contratação pela 
Administração da melhor proposta, não tendo o acórdão de origem se afastado de tal 
entendimento. (...)  

(STJ - AgRg no REsp: 1499706 SP 2014/0309323-3, Relator: Ministro GURGEL DE 
FARIA, Data de Julgamento: 02/02/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 
DJe 14/03/2017) 

No entanto, a Lei 14.230/2021 modificou o inciso VIII do art. 10, determinando que somente 
serão punidos os casos em que haja efetiva perda patrimonial: 
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Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021 

Art. 10. (...) 

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração 
de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, 
acarretando perda patrimonial efetiva; 

Portanto, pode-se considerar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra 
superada, vez que a Lei 14.230/2021 determinou, de maneira clara, que nos casos de frustração 
da licitude de processo licitatório, somente haverá punição se houver perda patrimonial efetiva. 

 

(FUNDEP - Proc Mun (Uberaba)/Pref Uberaba/2016 - Adaptada) Sobre os atos de 
improbidade administrativa previstos na Lei Nº 8.429/92: 

Os atos de improbidade administrativa previstos na Lei Nº 8.429/92, caracterizados por 
violação dos princípios da Administração Pública dispensam a demonstração da ocorrência 
de dano para a Administração Pública ou do enriquecimento ilícito do agente. 

Comentários 

Item Verdadeiro. 

Uma coisa são os atos de improbidade do artigo 9º, outra coisa são os atos do artigo 10, e 
outra coisa os atos de improbidade do artigo 11. Se na prática, restar configurada a prática 
de um ato previsto no artigo 11, é desnecessária a prova de dano ao erário ou 
enriquecimento ilícito do agente.  

4.3 – Rol Taxativo ou Exemplificativo? 

Na redação original, percebia-se que o rol era exemplificativo, em todos os casos, devido a 
utilização da expressão “notadamente”. Ou seja, havia diversas condutas que importavam em 
improbidade, e, notadamente, aquelas dispostas na Lei. Isso não impediria a caracterização 
como ato de improbidade administrativa de outras condutas que não estavam explícitas na LIA. 
Vejamos: 
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Redação anterior: 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: 

Redação anterior: Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão 
ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, 
desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das 
entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: 

Redação anterior: Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta 
contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os 
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e 
notadamente: 

Quando lançado o projeto da Lei 14.230/2021, muito se falou que a intenção seria de 
transformar o rol de condutas dos artigos 9, 10 e 11 em taxativos. Porém, na redação da lei 
publicada, apenas o artigo 11 teve seu rol restrito àquelas condutas. No caso dos artigos 9º e 10, 
continuou-se a utilizar a expressão “notadamente”, indicativa de rol exemplificativo. Compare: 

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: 

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:   

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:    

Ainda haverá muitas discussões jurisprudenciais e doutrinárias acerca da taxatividade 
das condutas relativas aos artigos 9º e 10. Porém, de logo, compreenda que, no caso 
do artigo 11, o rol é taxativo. 

E o que isso significa, professor? 
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Significa que algumas condutas consideradas pela jurisprudência dos Tribunais Superiores como 
atentatórias aos princípios da administração pública, tecnicamente, o deixam de ser 
enquadradas como improbidade. Isso porque, agora, o rol do artigo 11 passa a ser taxativo. 

 No Informativo 577, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a 
tortura de preso custodiado em delegacia praticada por policial constitui ato de 
improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública: 

2. A Primeira Seção desta Corte Superior, em recente julgado, proclamou 
entendimento no sentido de que a prática de tortura por policiais configura ato de 
improbidade administrativa por violação dos princípios da administração pública, ao 
afirmar que: "atentado à vida e à liberdade individual de particulares, praticado por 
agentes públicos armados - incluindo tortura, prisão ilegal e "justiciamento" -, afora 
repercussões nas esferas penal, civil e disciplinar, pode configurar improbidade 
administrativa, porque, além de atingir a pessoa-vítima, alcança simultaneamente 
interesses caros à Administração em geral, às instituições de segurança pública em 
especial, e ao próprio Estado Democrático de Direito. Nesse sentido: REsp 
1081743/MG, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 
24.3.2015, acórdão ainda não publicado." (excerto da ementa do REsp 1.177.910/SE, 
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 
17/02/2016). (...) 

(AgRg no REsp 1200575/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 16/05/2016) 

 Em caso de professor da rede pública de ensino que, aproveitando-se dessa condição, 
assedie sexualmente seus alunos, o STJ também considera conduta que atenta contra os 
princípios da administração pública. (STJ. 2ª Turma. REsp 1.255.120-SC, Rel. Min. 
Humberto Martins, julgado em 21/5/2013. Info 523). 

 Em caso de prefeito que pratica assédio moral contra servidor público, o STJ também 
considerou que a conduta se enquadrou no caput do art. 11 da Lei 8.429/92, em razão do 
evidente abuso de poder, desvio de finalidade e malferimento à impessoalidade, ao agir 
deliberadamente em prejuízo de alguém. (STJ. 2ª Turma. REsp 1286466/RS, Rel. Min. 
Eliana Calmon, julgado em 03/09/2013). 

É necessário, portanto, aguardar o posicionamento do STJ acerca destas condutas; se irão 
continuar sendo consideradas como atos atentatórios aos princípios que regem a Administração 
Pública, ou se o deixam de ser, por não estarem expressamente dispostas no rol do artigo 11 da 
Lei 8.429/92.  

Vale ressaltar que isso não significa que estas condutas deixarão de ser punidas; mas, sim, que 
não serão mais, possivelmente, consideradas atos de improbidade administrativa. 
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4.4 – Análise dos atos em espécie: Art. 9º 

Vamos analisar cada artigo que envolve os atos de improbidade administrativa. Ressalto que é 
cada vez mais comum a cobrança em provas da "letra fria" dos incisos dos artigos 9º, 10 e 11, da 
Lei 8.429/92. Portanto, deve-se ter atenção especial a cada um deles. 

O artigo 9º da Lei de Improbidade prevê os atos que ensejam enriquecimento ilícito. Segundo o 
dispositivo legal: 

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: 
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 

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; 

II - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, 
permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas 
entidades referidas no art. 1° por preço superior ao valor de mercado; 

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; 

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; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 

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; 

VI - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer 
declaração falsa sobre qualquer dado técnico que envolva obras públicas ou qualquer 
outro serviço ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de 
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mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades referidas no art. 1º desta 
Lei; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 

VII - 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; 

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; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 

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; 

IX - perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba 
pública de qualquer natureza; 

X - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para 
omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado; 

XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores 
integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei; 

XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo 
patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei. 

Pela literalidade do caput, entende-se que se trata de um rol de condutas meramente 
exemplificativo e que se relaciona, em essência, com atos em que o patrimônio do agente 
público irá se desenvolver de forma incompatível com seus rendimentos. 

Nesse cenário, vale destacar o Enunciado 7 da I Jornada de Direito Administrativo CJF/STJ, que 
embora não disponha expressamente, trata de uma hipótese de ato de improbidade que causa 
enriquecimento ilícito: 

Enunciado 7 da I Jornada de Direito Administrativo CJF/STJ: Configura ato de 
improbidade administrativa a conduta do agente público que, em atuação legislativa 
lato sensu, recebe vantagem econômica indevida. 

https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/3332880692313818482a5a0286608ab6?categoria=2&subcategoria=23
https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/3332880692313818482a5a0286608ab6?categoria=2&subcategoria=23


 

 

 

 

 

22 
112 

 

(CESPE - DP AL/DPE AL/2017) Constitui ato de improbidade administrativa que importa 
enriquecimento ilícito 

a) concorrer, por qualquer forma, para a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa 
jurídica, de bens integrantes do acervo patrimonial da administração direta estadual. 

b) permitir a utilização, em obra particular, de material que seja de propriedade de pessoa 
jurídica da administração direta estadual. 

c) doar à pessoa jurídica, ainda que sem fins patrimoniais, verbas do patrimônio de pessoa 
jurídica da administração direta estadual. 

d) permitir que pessoa física utilize renda integrante do acervo patrimonial de pessoa 
jurídica da administração indireta estadual. 

e) exercer atividade de consultoria para pessoa jurídica que tenha interesse suscetível de 
ser atingido por ação decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade. 

Comentários 

Gabarito: letra E. 

Conforme art. 9º, inciso VIII da LIA. 

(Proc Jur (Alumínio)/Pref Alumínio/2016) Nos termos da Lei nº 8.429/92, assinale a 
alternativa que contempla uma das hipóteses previstas na legislação sobre ato de 
improbidade administrativa que importe enriquecimento ilícito. 

a) Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço 
superior ao de mercado. 

b) Realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou 
aceitar garantia insuficiente ou inidônea. 

c) Conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou 
regulamentares aplicáveis à espécie. 
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d) Frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de 
parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente. 

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. 

Comentários 

Gabarito: letra E. 

Conforme art. 9º, inciso VIII da LIA. 

(MPE SC - PJ MPE SC/2016) O agente público que adquirir, para si ou para outrem, no 
exercício da função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à 
evolução do seu patrimônio, pratica ato de improbidade administrativa que importa 
enriquecimento ilícito. 

Comentários 

Gabarito: Certo. 

A questão se relaciona com o art. 9º, VII da LIA. Porém, conforme a nova redação, fica 
assegurado que o agente pode demonstrar a licitude da origem dessa evolução. 

(Com. Exam. (TRT 2) - JT TRT2/TRT 2/2015 - Adaptada) Sobre a improbidade administrativa: 

Configura ato de improbidade administrativa 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. 

Comentários 

Item Verdadeiro, em conformidade com o art. 9º, VII, da LIA. Porém, conforme a nova 
redação, fica assegurado que o agente pode demonstrar a licitude da origem dessa 
evolução. 

(FCC - JT TRT1/TRT 1/2016 - Adaptada) Em relação aos atos de improbidade administrativa 
praticados por agentes públicos ou terceiros, bem como os deveres daqueles, na forma da 
Lei nº 8.429/1992, é correto afirmar que: 
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Considera-se ato de improbidade administrativa aquele praticado pelo agente público que, 
por qualquer forma, incorpora indevidamente ao seu patrimônio bens pertencentes à 
Fundação Pública. 

Comentários  

Item Verdadeiro 

Essa é a exata transcrição do art.9º, inciso XI da LIA. 

4.5 – Análise dos atos em espécie: Art. 10 

Já o artigo 10º da Lei de Improbidade prevê os atos que ensejam prejuízo ao erário. Segundo o 
dispositivo legal: 

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: (Redação dada pela Lei nº 
14.230, de 2021) 

I - 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; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 

II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, 
verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no 
art. 1º desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares 
aplicáveis à espécie; 

III - doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda que de 
fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de 
qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem observância das 
formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie; 

IV - permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do 
patrimônio de qualquer das entidades referidas no art. 1º desta lei, ou ainda a 
prestação de serviço por parte delas, por preço inferior ao de mercado; 

V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço 
superior ao de mercado; 



 

 

 

 

 

25 
112 

VI - realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares 
ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea; 

VII - conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades 
legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; 

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração 
de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, 
acarretando perda patrimonial efetiva; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 

IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou 
regulamento; 

X - agir ilicitamente na arrecadação de tributo ou de renda, bem como no que diz 
respeito à conservação do patrimônio público; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 
2021) 

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir 
de qualquer forma para a sua aplicação irregular; 

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente; 

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. 

XIV – celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de 
serviços públicos por meio da gestão associada sem observar as formalidades 
previstas na lei. 

XV – celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação 
orçamentária, ou sem observar as formalidades previstas na lei. 

XVI - 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. 

XVII - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, 
rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidade 
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privada mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais 
ou regulamentares aplicáveis à espécie; 

XVIII - celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a 
observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; 

XIX - agir para a configuração de ilícito na celebração, na fiscalização e na análise das 
prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades 
privadas; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 

XX - liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades 
privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer 
forma para a sua aplicação irregular.  

XXI - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 

XXII - conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que 
dispõem o caput e o § 1º do art. 8º-A da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 
2003. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

§ 1º Nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não 
implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento, vedado 
o enriquecimento sem causa das entidades referidas no art. 1º desta Lei. (Incluído pela 
Lei nº 14.230, de 2021) 

§ 2º A mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará 
improbidade administrativa, salvo se comprovado ato doloso praticado com essa 
finalidade. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

 Atenção para o inciso VIII: 

Como já citado, o inciso VIII falava em “frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo 
seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los 
indevidamente”. Presumia-se que o dano ao erário ocorrera in re ipsa, eis que a Administração 
deixava de contratar a melhor proposta, ainda que o preço da aquisição do produto ou serviço 
tenha sido feito em valor inferior ao praticado no mercado. Para o STJ, portanto, era o único 
caso de ato de improbidade que ocasionava lesão ao erário no qual não era necessário 
comprovar o efetivo dano ao erário público.  

Com a nova redação, incluiu-se a expressão “acarretando perda patrimonial efetiva”, ficando 
superada a posição do STJ. 
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Em todas as modalidades de atos de improbidade do artigo 11, faz-se 
necessário comprovar a efetiva lesão ao erário. 

 
 Atenção para o inciso XXII: 

A Lei Complementar 116/2003 regula o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), 
de competência dos Municípios e do Distrito Federal. Em tal norma, havia a previsão expressa 
da alíquota máxima que poderia ser cobrada pelo ente tributante quando da ocorrência do fato 
gerador: 5 % (cinco por cento). 

Contudo, em razão da guerra fiscal que tanto prejudica as relações entre os entes da 
Administração Pública, bem como o planejamento das políticas públicas nacionais e regionais, o 
legislador editou norma prevendo também a alíquota mínima que poderá ser aplicada quanto ao 
referido imposto. 

É possível imaginarmos o exemplo onde municípios de uma mesma região procurem atrair 
empresas prestadoras de serviço – e consequentemente gerando empregos para o local - 
concedendo isenções de ISSQN com alíquotas até mesmo em valor igual a zero. A queda na 
arrecadação – nesta verdadeira guerra – prejudica todos os Municípios brasileiros, em uma 
análise macroeconômica. 

Assim, o legislador estabeleceu no artigo 8º-A da LC 116/2003 a alíquota mínima do ISSQN: 2% 
(dois por cento). Além disso, nos termos do parágrafo 1º, do referido dispositivo, o imposto não 
será objeto de qualquer burla a este limite mínimo, seja através de redução da base de cálculo, 
ou concessão de crédito presumido. 

Art. 8o-A.  A alíquota mínima do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza é de 
2% (dois por cento). 

§ 1o O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios 
tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito 
presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte, direta ou 
indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota 
mínima estabelecida no caput, exceto para os serviços a que se referem os subitens 
7.02, 7.05 e 16.01 da lista anexa a esta Lei Complementar. 

E, acaso o administrador municipal descumpra a referida regra, estará incorrendo em ato de 
improbidade administrativa.  
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É bem verdade que a própria norma traz algumas exceções à regra, onde a concessão de 
benefícios fiscais em valor inferior ao mínimo de 2% (dois por cento) será permitido. Eis as 
hipóteses de exceção: 

7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de 
construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive 
sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, 
pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e 
equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de 
serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e 
congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos 
serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e 
aquaviário de passageiros. (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016) 

Em 2016, a Lei Complementar 157 criou uma nova espécie de ato de improbidade 
administrativa: o ato de improbidade decorrente de concessão ou aplicação indevida de 
benefício financeiro ou tributário. Ele foi incluído na LIA por meio do acréscimo do artigo 10-A. 

Em 2021, a Lei 14.230 revogou o artigo 10-A e incluiu sua previsão no inciso VIII do art. 10. 
Desse modo, a concessão, aplicação ou manutenção de benefício financeiro ou tributário 
contrário ao que dispõem o caput e o § 1º do art. 8º-A da LC 116/2003 deixou de ser “espécie” 
de ato de improbidade e passou a ser hipótese de ato de improbidade que importa lesão ao 
erário. 

As bancas procuram cobrar este ponto da norma com a “letra fria da lei”. Fique atento aos 
incisos que sofreram modificações, pois estes têm mais chances de serem questionados. 

 Atenção para os parágrafos 1º e 2º: 

Se o ato não resultar em perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de 
ressarcimento, vedado o enriquecimento sem causa das entidades.  

Além disso, a mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não 
acarretará improbidade administrativa, salvo se comprovado ato doloso praticado com 
essa finalidade. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp157.htm#art3
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4.6 – Análise dos atos em espécie: Art. 11 

Por fim, o artigo 11 estabelece os atos de improbidade que atentam contra os princípios da 
Administração Pública.  

Novamente, imprescindível a memorização dos dispositivos legais, uma vez que este artigo 
sofreu muitas alterações pela Lei 14.230/2021, e as bancas certamente exigirão o conhecimento 
da "letra da lei", especialmente as que representam “novidades”. 

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: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 

I - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 

II - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 

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; (Redação 
dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 

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; 
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 

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; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha 
das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades; (Redação dada pela Lei 
nº 14.230, de 2021) 

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. 

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas 
de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. 
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IX - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 

X - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 

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; (Incluído  pela Lei nº 14.230, de 2021) 

XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de 
publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, de 
forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de 
atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos. 
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

§ 1º Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada 
pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade 
administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta 
funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou 
para outra pessoa ou entidade. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

§ 2º Aplica-se o disposto no § 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade 
administrativa tipificados nesta Lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos 
especiais de improbidade administrativa instituídos por lei. (Incluído pela Lei nº 14.230, 
de 2021) 

§ 3º O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo 
pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função 
pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas.         
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

§ 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. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

§ 5º Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte 
dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com 
finalidade ilícita por parte do agente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 
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Inicialmente, observa-se que foi retirado o termo “dever de lealdade”, visto que se trata de 
conceito muito vago.  

Pela nova redação, pune-se a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de 
imparcialidade e de legalidade. 

 Atenção para o inciso III: 

Anteriormente, apenas o ato de revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das 
atribuições e que devesse permanecer em segredo, já seria suficiente para enquadrar o agente 
público em ato de improbidade administrativa. 

Porém, com a mudança realizada no inciso III pela Lei 14.230/2021, só haverá improbidade se a 
revelação do fato ou circunstância propiciar beneficiamento por informação privilegiada ou 
colocar em risco a segurança da sociedade e do Estado. 

 Atenção para o inciso IV: 

Na redação original da LIA, o simples ato de negar publicidade aos atos oficiais já seria suficiente 
para enquadrar o agente público em ato de improbidade.  

Com as mudanças realizadas pela Lei 14.230/2021, não haverá improbidade se a negativa de 
publicidade for imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado ou em outras hipóteses 
instituídas em lei. 

 Atenção para o inciso V: 

Perceba que a nova redação do inciso V engloba fraude a concurso público, 
chamamento e procedimento licitatório.  

Ocorre que, até o advento da Lei 14.230/2021, fraudar procedimento licitatório era 
ato que importava lesão ao erário, e fraude a concurso público era ato que 
atentava contra os princípios da administração pública. Agora, em ambos os casos, 

em regra, trata-se de atentado a princípios da administração. 

No entanto, caso se demonstre que a fraude a procedimento licitatório causou efetivo dano ao 
erário, só então a conduta se enquadra como ato de improbidade lesivo ao erário. 

Além disso, não esqueça que a nova redação no inciso V exige, para que fique caracterizada a 
improbidade, a intenção de obter benefício próprio, direto ou indireto, ou a terceiros. 

 Atenção para o inciso VI: 
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Pela redação anterior, o simples fato de deixar de prestar contas quando estivesse obrigado a 
fazê-lo, já era suficiente para enquadrar o agente público no artigo 11.  

Com a lei 14.230/2021, o agente só sofre as punições da LIA se deixar de prestar contas, mesmo 
dispondo das condições para isso, e com vistas a ocultar irregularidades. Em outros termos, se o 
agente deixa de prestar as contas, mas elas estão todas regulares, não se considera mais que ele 
cometeu ato de improbidade atentatório aos princípios da administração pública.  

Deixar de prestar contas continua sendo ato ilícito, apenas não será mais 
enquadrado como ato de improbidade que atenta contra os princípios da 
administração. 

 Atenção para o inciso XI: 

A lei 14.230/2021 incluiu, no inciso XI, o nepotismo como sendo ato de improbidade que atenta 
contra os princípios da administração. Porém, para que esse enquadramento seja possível, é 
necessário que o agente tenha agido com dolo e com finalidade ilícito, conforme §5º, do artigo 
11, acima transcrito. 

4.7 – Da Declaração de Bens 

O artigo 13 também sofreu modificações pela Lei 14.230/2021. Compare: 

Redação anterior Redação pela Lei 14.230/2021 
Art. 13. 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. 

(...) § 4º O declarante, a seu critério, poderá 
entregar cópia da declaração anual de bens 
apresentada à Delegacia da Receita Federal 
na conformidade da legislação do Imposto 
sobre a Renda e proventos de qualquer 
natureza, com as necessárias atualizações, 
para suprir a exigência contida no caput e no 
§ 2° deste artigo. (revogado pela Lei 
14.230/2021) 

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. 
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Nota-se que, anteriormente, o agente público deveria apresentar declaração de bens e valores 
que compunham seu patrimônio privado à época da posse, pois esta última, bem como o 
exercício da função, ficariam condicionados à apresentação da declaração. O agente público 
PODERIA, A SEU CRITÉRIO, apresentar sua declaração de Imposto de Renda, a qual funcionaria 
como a declaração de bens e valores exigida. 

Com as alterações da Lei 14.230/2021, a posse e o exercício ficam condicionados à apresentação 
de declaração do Imposto de Renda; ou seja, não há mais uma declaração de bens e valores 
distinta, especial para o momento da posse. A declaração passa, em qualquer hipótese, a ser a 
mesma do Imposto de Renda. 

Quanto à periodicidade da declaração, não houve alteração, continua sendo anual, e também na 
data em que o agente deixar o exercício do mandato, do cargo, do emprego ou da função, a 
saber: 

Art. 13. § 2º A declaração de bens a que se refere o caput deste artigo será atualizada 
anualmente e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, do 
cargo, do emprego ou da função. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 

Quanto à pena aplicada ao agente que se recusa a apresentar a declaração, também não houve 
modificação, continua sendo de demissão. 

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. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 

5 – SUJEITO ATIVO DO ATO DE IMPROBIDADE 

5.1 – Agentes públicos 

Anteriormente, “agente público” era aquele que exercesse, ainda que transitoriamente ou sem 
remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de 
investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos entes públicos. Também se 
aplicavam as disposições da LIA àquele que, mesmo não sendo agente público, induzisse ou 
concorresse para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficiasse sob qualquer forma 

direta ou indireta. 

Com a nova redação do artigo 2º da LIA, dada pela Lei 14.230/2021, considera-se 
agente público o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda 
que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, 



 

 

 

 

 

34 
112 

contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou 
função nas entidades referidas no art. 1º desta Lei. 

Também se sujeitam às sanções da 8.429/92, no que se refere a recursos de origem pública, o 
particular, pessoa física ou jurídica, que celebra com a administração pública convênio, contrato de 
repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo 
equivalente. 

De todo modo, a LIA ainda traz um conceito bastante elástico de agente público, o qual não 
exige vínculo, remuneração ou lapso temporal, basta que esteja ligado de alguma forma com a 
administração pública ou desempenhe alguma atividade de natureza administrativa, 
independentemente da atividade finalística própria do Poder da qual emanam ou do lugar que 
ocupem na organização do sistema federativo. 

A interpretação dada ao termo “agentes públicos”, portanto, deve ser extensiva. É como 
entende o Superior Tribunal de Justiça: 

[...] 7. Enfim, os sujeitos ativos dos atos de improbidade administrativa não são apenas 
os servidores públicos, mas todos aqueles que estejam abrangidos no conceito de 
agente público, conforme os artigos 1º, parágrafo único, e 2º, da Lei 8429/92. Nesse 
sentido: AgRg no REsp 1196801/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 
Primeira Turma, DJe 26/08/2014, MS 21.042/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell 
Marques, Primeira Seção, Dje 17/12/2015, E REsp 1081098/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, 
Primeira Turma, DJe 03/09/2009. 8. Assim, tendo em vista que figura no polo passivo 
a AGROINDUSTRIAL URUARA S/A, equiparada a agente público, o processamento da 
Ação de Improbidade Administrativa é possível, pois há legitimidade passiva. 9. 
Recurso Especial provido. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp. 1357235/PA, 
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/11/2016, DJe 
30/11/2016) 

Cumpre lembrar também que muito se discutia acerca da inclusão ou não dos agentes políticos 
no rol dos sujeitos à LIA. A Lei 14.230/2021 dirimiu, de vez, essa celeuma, ao incluir no caput do 

artigo 2º, expressamente, os agentes políticos.  

Há algum tempo, questionava-se o fato de os agentes políticos já se 
sujeitarem à responsabilização política e criminal prevista no Decreto-Lei 
201/67 (referente aos crimes de responsabilidade), e, por isso, deveriam ser 
imunes às sanções da ação de improbidade administrativa, a pretexto de 
que estas seriam absorvidas pelo crime de responsabilidade.  

Contudo, o Supremo Tribunal Federal (Informativo 901) pacificou que os agentes políticos, com 
exceção do Presidente da República, encontram-se sujeitos a um duplo regime sancionatório, de 
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modo que se submeteriam tanto à responsabilização civil pelos atos de improbidade 
administrativa, quanto à responsabilização político-administrativa por crimes de 
responsabilidade. Não haveria qualquer impedimento à concorrência de esferas de 
responsabilização distintas. 

O STF também já havia determinado, por repercussão geral, que, em relação aos prefeitos, o 
processo e julgamento por crime de responsabilidade previsto no Decreto-lei 201/67 não 
impediria a responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei nº 
8.429/92, em virtude da autonomia das instâncias. Veja: 

(...)2. A norma constitucional prevista no § 4º do art. 37 exigiu tratamentos 
sancionatórios diferenciados entre os atos ilícitos em geral (civis, penais e político-
administrativos) e os atos de improbidade administrativa, com determinação expressa 
ao Congresso Nacional para edição de lei específica (Lei 8.429/1992), que não punisse 
a mera ilegalidade, mas sim a conduta ilegal ou imoral do agente público voltada para 
a corrupção, e a de todo aquele que o auxilie, no intuito de prevenir a corrosão da 
máquina burocrática do Estado e de evitar o perigo de uma administração corrupta 
caracterizada pelo descrédito e pela ineficiência. 3. A Constituição Federal inovou no 
campo civil para punir mais severamente o agente público corrupto, que se utiliza do 
cargo ou de funções públicas para enriquecer ou causar prejuízo ao erário, 
desrespeitando a legalidade e moralidade administrativas, independentemente das já 
existentes responsabilidades penal e político-administrativa de Prefeitos e Vereadores. 
4. Consagração da autonomia de instâncias. Independentemente de as condutas dos 
Prefeitos e Vereadores serem tipificadas como infração penal (artigo 1º) ou infração 
político-administrativa (artigo 4º), previstas no DL 201/67, a responsabilidade civil por 
ato de improbidade administrativa é autônoma e deve ser apurada em instância 
diversa. 5. NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário. TESE DE 
REPERCUSÃO GERAL: “O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de 
responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de 
improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das 
instâncias”. 

(RE 976566, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 
13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-
2019) 

A Lei 14.230/2021, então, encerrou de uma vez por todas com qualquer dúvida ao dizer, 
expressamente, em seu artigo 2º, que os agentes políticos se enquadram como agentes públicos. 

Ainda, poderão ser considerados sujeitos ativos do ato de improbidade, conforme já pacificado 
pela jurisprudência: 
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O Notário e o Registrador 

2. Consoante a jurisprudência do STJ e a doutrina pátria, notários e registradores estão 
abrangidos no amplo conceito de "agentes públicos", na categoria dos "particulares 
em colaboração com a Administração". (...) 

(REsp 1186787/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
24/04/2014, DJe 05/05/2014) 

O Estagiário 

4. Contudo, o conceito de agente público, constante dos artigos 2º e 3º da Lei 
8.429/1992, abrange não apenas os servidores públicos, mas 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 na Administração Pública. 

5. Assim, o estagiário que atua no serviço público, ainda que transitoriamente, 
remunerado ou não, se enquadra no conceito legal de agente público preconizado pela 
Lei 8.429/1992. Nesse sentido: Resp 495.933-RS, Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, 
DJe 19/4/2004, MC 21.122/CE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ 
Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/3/2014. (...) 

(REsp 1352035/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 
em 18/08/2015, DJe 08/09/2015) 

O membro do Ministério Público 

6. Assim, a demissão por ato de improbidade administrativa de membro do Ministério 
Público (art. 240, inciso V, alínea b, da LC n. 75/1993) não só pode ser determinada 
pelo trânsito em julgado de sentença condenatória em ação específica, cujo 
ajuizamento foi provocado por procedimento administrativo e é da competência do 
Procurador-Geral, como também pode ocorrer em decorrência do trânsito em julgado 
da sentença condenatória proferida em ação civil pública prevista na Lei n. 
8.429/1992. Inteligência do art. 12 da Lei n. 8.429/1992. 

7. Recurso especial provido para declarar a possibilidade de, em ação civil pública por 
ato de improbidade administrativa, ser aplicada a pena de perda do cargo a membro 
do Ministério Público, caso a pena seja adequada à sua punição. 
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(REsp 1191613/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 
julgado em 19/03/2015, DJe 17/04/2015) 

Tais agentes públicos poderão, portanto, responder por ato de improbidade, nos termos da Lei 
8.429/92, eis que, para os efeitos da 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. 

 

(CESPE - JD (TJDFT)/TJDFT/2016) Considerando a jurisprudência do STJ referente à 
improbidade administrativa, assinale a opção correta. 

O estagiário de órgão público, independentemente do recebimento de remuneração, está 
sujeito à responsabilização por ato de improbidade administrativa. 

Comentários 

Item Verdadeiro. 

O agente público é aquele que, com ou sem remuneração, exerce cargo, emprego, ou 
função de forma temporária ou permanente, conforme art. 2º da lei de Improbidade 
Administrativa. E, nos termos da jurisprudência do STJ, o estagiário poderá ser considerado 
agente público para fins de improbidade. 

Ressalte-se que, para se caracterizar a conduta de improbidade administrativa, necessário que o 
agente público atue nesta qualidade, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em 
caso que tratava de médico do SUS: 

3. O fato de o Hospital e Maternidade Gota de Leite possuir vínculo com o SUS não 
quer dizer que o referido Hospital somente presta serviços na qualidade de instituição 
pertencente à rede pública de saúde, pois o art. 199 da CF/88 possibilita a 
participação complementar da iniciativa privada na prestação dos serviços em 
comento, mediante contrato de direito público ou convênios, o que não impede a 
Instituição de prestar serviços particulares àqueles de demandam seus serviços nesta 
qualidade. 4. Neste caso, duas hipóteses de prestação de serviços podem ocorrer: (a) 
requerimento de atendimento médico-hospitalar com esteio no convênio/contrato de 
direito público (função pública delegada), caso em que as despesas com a prestação 
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do serviço pleiteado serão arcados pelo SUS, com o orçamento da Seguridade Social, 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 199 da CF); e (b) 
requerimento de atendimento particular dos serviços em exame, quando a 
contraprestação ao Hospital será custeada pelo próprio paciente - seja mediante seu 
plano de saúde/convênio, ou seja mediante seus próprios rendimentos. 5. O Hospital 
e Maternidade Gota de Leite atua em parceria com o Poder Público na prestação de 
serviços de saúde à população, somente podendo ser qualificada no art. 1o. da Lei de 
Improbidade quando presta atendimento médico-hospitalar financiado pelo SUS. 6. 
Se o parto da vítima foi custeado pelo IAMSPE (e a Maternidade realizou tal 
intervenção cirúrgica à luz das diretrizes da iniciativa privada), não há como sustentar 
que o Médico recorrente prestou os serviços na qualidade de Agente Público, pois 
mencionada qualificação somente restaria configurada se o serviço tivesse sido 
custeado pelos cofres públicos, o que não ocorreu no caso concreto; ademais, não há 
comprovação de lesão ou ameaça de lesão a res pública. 7. Ausente a comprovação da 
qualidade de Agente Público do recorrente, bem como a de lesão a interesse de 
qualquer das entidades elencadas no art. 1o. da LIA, inviável se mostra a manutenção 
da condenação do Médico por ato de improbidade; se algo houver a punir, será o 
eventual resíduo disciplinar (CRM), por hipotética ofensa a particular. (...) 

(REsp 1414669/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 27/03/2014) 

5.2 – Agentes privados 

O artigo 3º, do referido dispositivo legal, estabelece que as disposições sobre improbidade 
serão aplicadas ao terceiro que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra 
dolosamente para a prática do ato.  

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. 

Na redação original, as disposições da LIA seriam aplicadas a todos que, mesmo não sendo 
agentes públicos, induzissem ou concorressem para a prática do ato de improbidade ou dele se 
beneficiassem sob qualquer forma direta ou indireta. 

Entretanto, pela nova redação, as disposições da LIA são aplicadas somente aos terceiros que, 
não sendo agentes públicos, induzam ou concorram dolosamente para a prática do ato de 
improbidade. 
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Observe que a Lei 14.230/2021 retirou do texto a expressão “ou dele se beneficiem sob 
qualquer forma direta ou indireta”; ademais, adicionou a expressão “dolosamente”. Portanto, se 
o indivíduo induzir ou concorrer para a prática do ato, mas não o fizer de forma dolosa, não será 
punido pela Lei 8.429/92. O mesmo se pode dizer daquele que apenas se beneficia do ato 
ímprobo, sem concorrer para ele ou induzi-lo: não há punição pela LIA. 

Quanto à aplicação, ao terceiro, das sanções da lei de improbidade administrativa, acreditamos 
que se mantém o entendimento de que não é possível a propositura de ação de improbidade 
administrativa somente contra o terceiro, sem que figure também um agente público no polo 
passivo da demanda. 

O Superior Tribunal de Justiça já firmou tese nesse sentido, ao afirmar que é inviável a 
propositura de ação civil de improbidade administrativa exclusivamente contra o particular, sem a 
concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda. 

Ajuizada a demanda tão somente contra o terceiro, sem que seja incluído o agente público no 
polo passivo da demanda, esta deve ser extinta sem resolução do mérito por ausência de 
pressuposto processual. Ressalte-se que o Ministério Público poderá valer-se do ajuizamento de 
Ação Civil Pública comum para obter o ressarcimento ao Erário nestes casos. 

5. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que "os 
particulares não podem ser responsabilizados com base na LIA sem que figure no polo 
passivo um agente público responsável pelo ato questionado, o que não impede, 
contudo, o eventual ajuizamento de Ação Civil Pública comum para obter o 
ressarcimento do Erário" (REsp 896.044/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda 
Turma, julgado em 16.9.2010, DJe 19.4.2011). Agravo regimental improvido. 

(AgRg no AREsp 574.500/PA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 10/06/2015) 

Por outro lado, inexiste litisconsórcio passivo necessário entre o agente público e os terceiros 
beneficiados do ato ímprobo, eis que a conduta dos agentes públicos, que constitui o foco da 
LIA, pauta-se especificamente por seus deveres funcionais e independe da responsabilização dos 
terceiros que se beneficiaram do ato. 

Assim, se estivermos olhando sob a óptica do agente público, este pode sim figurar sozinho no 
polo passivo da ação de improbidade. A recíproca é que não será verdadeira. 

(FCC - DP RS/DPE RS/2018 - Adaptada) Acerca do tema improbidade administrativa, é 
julgue a afirmativa abaixo: 
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É viável o manejo da ação civil de improbidade exclusivamente contra o particular, sem a 
concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda. 

Comentários 

Item Falso. 

Conforme entendimento do STJ, os particulares não podem ser responsabilizados com 
base na LIA sem que figure no polo passivo um agente público responsável pelo ato 
questionado. 

(MPE SC - PJ (MPE SC)/MPE SC/2016) É inviável a propositura de ação civil de improbidade 
administrativa exclusivamente contra o particular, sem a concomitante presença de agente 
público no polo passivo da demanda. 

Comentários 

Item Verdadeiro 

A questão está de acordo com o entendimento majoritário do STJ. 

Situação diferente é a de prosseguimento de ação de improbidade administrativa exclusivamente 
contra particular quando há pretensão de responsabilizar agentes públicos pelos mesmos fatos em 
outra demanda conexa. Nesse caso, o STJ entende ser possível. Isso porque os agentes públicos 
envolvidos nas fraudes perpetradas já respondiam pelos atos praticados em outra demanda, 
tratando-se, portanto, de simples cisão das ações de improbidade. 

Vejamos ementa, para melhor compreensão: 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM ARESP. AÇÃO DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIZAÇÃO DE PARTICULAR QUE 
FIGURA ISOLADAMENTE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. JURISPRUDÊNCIA 
PACÍFICA DO STJ PELA IMPOSSIBILIDADE. AGENTE PÚBLICO ACIONADO PELOS 
MESMOS FATOS EM DEMANDA CONEXA, MOTIVO ÚNICO DE SUA EXCLUSÃO DA 
LIDE ORIGINÁRIA DESTE RECURSO ESPECIAL. DISTINÇÃO 
DETECTADA. VIABILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO SANCIONADORA 
DIANTE DA APONTADA PECULIARIDADE (RESP 1.732.762/MT, REL. MIN. HERMAN 
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJE 17.12.2018). ILUSTRATIVO AMOLDÁVEL À 
HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO DO PARQUET FEDERAL PROVIDO PARA PROVER O 
RECURSO ESPECIAL. 1. Não se está a discutir a já conhecida e reverenciada 
compreensão desta Corte Superior de que é inviável o manejo da ação civil de 
improbidade exclusivamente contra o particular, sem a concomitante presença de 
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agente público no polo passivo da demanda (AgInt no REsp 1.608.855/PR, Rel. Min. 
ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12.4.2018). 2. Na presente hipótese, houve o 
ajuizamento de duas ações de improbidade, uma pelo Ministério Público Federal 
(0009091- 96.2013.4.01.4300), caso dos autos, outra pelo DNIT (0009288- 
22.2011.4.01.4300). Os agentes públicos envolvidos na idêntica trama factual narrada 
nas duas demandas foram excluídos da segunda ação, que é a ora analisada, restando 
nesta apenas o particular acionado. 3. No caso presente, o TRF da 
1a. Região proveu o recurso de Agravo de Instrumento da parte demandada, 
assinalando que particular, que não ostente a condição de agente público, não pode 
responder isoladamente por ato de improbidade administrativa, e, ainda, não ser 
admissível ação de improbidade ajuizada somente contra particulares (fls. 257). 4. 
Contudo, esse não é, como dito, o ponto central da espécie. Em sua fundamentação, 
a Corte Regional aduziu que, com o reconhecimento da litispendência e a extinção do 
feito originário contra os agentes públicos, a ação de improbidade foi mantida 
somente contra o particular, o que não pode ser admitido. Com efeito, inexistindo 
agentes públicos no polo passivo da ação de improbidade administrativa, 
destinatários do preceito legal que enumera os atos tidos como ímprobos, não há 
como prosperar a ação originária em que pretende o agravado a condenação do 
agravante pela prática de ato de improbidade administrativa (fls. 254/255). 5. O 
Tribunal Regional asseverou, portanto, que, muito embora houvesse ação conexa 
promovida contra os Agentes Públicos, a demanda apreciada contaria apenas com o 
particular no polo passivo, o que não poderia ser admitido em ações de improbidade. 
6. Essa conclusão é dissonante de ilustrativos desta Corte Superior de que não é o 
caso de aplicar a jurisprudência do STJ, segundo a qual os particulares não podem ser 
responsabilizados com base na LIA sem que figure no polo passivo um agente público 
responsável pelo ato questionado, pois houve a devida pretensão de responsabilizar 
os agentes públicos em outra demanda conexa à originária deste Recurso Especial 
(REsp 1.732.762/MT, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 
17.12.2018). Outro julgado em igual sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 817.063/PR, 
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, DJe 24.09.2020). 7. 
Agravo Interno do Parquet Federal provido para dar provimento ao Recurso Especial. 

(AgInt no AREsp 1402806/TO, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR 
CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 
03/11/2021) 

Saliente-se ainda que o art. 23 da Lei 8.429/92 não estabeleceu expressamente regras de 
prescrição para o agente particular que participa do ato de improbidade administrativa em 
conjunto com o agente público. Por esse motivo, a doutrina majoritária defende que o prazo 
deverá ser o mesmo previsto para o agente público que praticou, em conjunto, o ato de 
improbidade administrativa. 
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Esse entendimento vinha sendo acolhido pelo STJ: 

(...) II - A teor do art. 3º da LIA, “As disposições desta lei são aplicáveis, no que 
couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a 
prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou 
indireta”. Portanto, as regras da Lei de Improbidade, por força do preceituado nos 
seus arts. 2º e 3º, alcançam também os particulares que, de qualquer forma, tenham 
concorrido para o ato acoimado de ímprobo. III - Logo, não têm os particulares que 
concorreram, “em tese”, para a prática do ato ímprobo o direito à contagem 
individualizada dos prazos prescricionais, aplicando-se a eles os prazos e termos iniciais 
previstos na LIA. (...)  

(STJ. 2ª Turma. REsp 1789492/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 16/05/2019.) 

Após vários julgados no mesmo sentido, o STJ editou a súmula 634 afirmando essa posição: 

Súmula 634-STJ: Ao particular aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei 
de Improbidade Administrativa para o agente público. 

5.3 – Situação dos sucessores e herdeiros dos agentes 

Em caso de falecimento do agente, a condenação por ato de improbidade se estende 
a seus herdeiros? 

Sim. 

No entanto, chamamos atenção para uma modificação trazida pela Lei 14.230/2021. É que, 
anteriormente, o artigo 8º determinava que o sucessor ficaria sujeito às cominações da 8.429/92 
até o limite do valor da herança. Contudo, com a alteração, o dispositivo passou a tratar: 

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. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 
2021) 

Art. 8º-A A responsabilidade sucessória de que trata o art. 8º desta Lei aplica-se 
também na hipótese de alteração contratual, de transformação, de incorporação, de 
fusão ou de cisão societária. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 
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Parágrafo único. Nas hipóteses de fusão e de incorporação, a responsabilidade da 
sucessora será restrita à obrigação de reparação integral do dano causado, até o 
limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas 
nesta Lei decorrentes de atos e de fatos ocorridos antes da data da fusão ou da 
incorporação, exceto no caso de simulação ou de evidente intuito de fraude, 
devidamente comprovados. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

Observa-se que a responsabilidade do sucessor estava sujeita a quaisquer cominações da Lei 
8.429/92. Contudo, atualmente, fica determinado que a única penalidade que o sucessor poderá 
sofrer será a de reparação do dano. 

Além disso, o mais novo artigo 8º-A, acrescentado pela Lei 14.230/2021, dispõe que em caso de 
alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária, a responsabilidade 
sucessória também fica restrita a reparação do dano. 

(CESPE - Proc Mun (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2017) Um servidor da Procuradoria-Geral do 
Município de Fortaleza, ocupante exclusivamente de cargo em comissão, foi preso em 
flagrante, em operação da Polícia Federal, por fraudar licitação para favorecer determinada 
empresa. 

Com referência a essa situação hipotética, julgue o item subsequente tendo como 
fundamento o controle da administração pública e as disposições da Lei de Improbidade 
Administrativa e da Lei Municipal n.º 6.794/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Servidores do Município de Fortaleza. 

Segundo o entendimento do STJ, caso o referido servidor faleça durante a ação de 
improbidade administrativa, a obrigação de reparar o erário será imediatamente extinta, 
dado o caráter personalíssimo desse tipo de sanção. 

Comentários 

Item Falso 

Conforme art. 8º da Lei de Improbidade Administrativa, o sucessor responderá sim, mas 
apenas pela obrigação de reparar o dano até o limite do valor da herança ou do patrimônio 
transferido. 

5.4 – Situação das pessoas jurídicas de direito privado 

Outra modificação de extrema relevância feita pela Lei 14.230/2021 foi no tocante às pessoas 
jurídicas de direito privado. 
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Seus sócios, cotistas, diretores e colaboradores, em regra, 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. 

Além disso, as sanções da LIA 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 Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013). Como visto, trata-se de expressa 
proibição do bis in idem. 

 

Com. Exam. (MPE PR) - PJ (MPE PR)/MPE PR/2021) Nos termos do que expressamente 
prevê a Lei 8.429/92 (com a redação dada pela Lei 14.230/21), assinale a alternativa 
incorreta:  

a) 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 benefício direto, caso em que 
responderão de forma solidária.  

b) Independentemente de integrar a administração indireta, estão sujeitos às sanções da 
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.  

c) 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.  

d) 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.  

e) O Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar 
acordo de não persecução civil, desde que dele advenham, ao menos, os seguintes 
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resultados: o integral ressarcimento do dano e a reversão à pessoa jurídica lesada da 
vantagem indevida obtida, ainda que oriunda de agentes privados. 

Comentários 

A alternativa A está incorreta. 

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, conforme art. 3º, §1º, da LIA. 

6 – LEGITIMIDADE ATIVA PARA PROPOR A DEMANDA 

Outra grande modificação promovida na Lei de Improbidade Administrativa deu-se quanto à 
legitimação para propositura da ação.  Compare a redação do artigo 17 antes e depois da Lei 
14.230/2021: 

Redação anterior Redação dada pela Lei 14.230/2021 
Art. 17. A ação principal, que terá o rito 
ordinário, será proposta pelo Ministério 
Público ou pela pessoa jurídica interessada, 
dentro de trinta dias da efetivação da medida 
cautelar.  

Art. 17. A ação para a aplicação das sanções 
de que trata esta Lei será proposta pelo 
Ministério Público e seguirá o procedimento 
comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de 
março de 2015 (Código de Processo Civil), 
salvo o disposto nesta Lei. 

Observa-se que a redação da Nova Lei estabelece que somente o Ministério Público é legitimado 
para a ação de improbidade. 

 

(Com. Exam. (MPE MS) - PJ (MPE MS)/MPE MS/2015) É correto afirmar que a ação de 
improbidade administrativa só pode ser intentada: 

a) Privativamente pelo Ministério Público. 
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b) Pela pessoa física em pleno gozo dos direitos políticos (cidadão) e pelo Ministério 
Público. 

c) Pelo Parquet e pela Defensoria Pública. 

d) Pelo Ministério Público e a pessoa jurídica interessada. 

e) Pela Defensoria Pública, pela Procuradoria do Estado e pelo Ministério Público. 

Comentários 

Gabarito: letra A. 

Conforme nova redação do art. 17 da LIA, dada pela Lei 14.230/2021. Muito cuidado para 
não confundir com os legitimados ativos para a propor a Ação Civil Pública prevista na Lei 
7.347/85. 

 

Mas professor, e como ficam as demandas propostas pela Fazenda e ainda em curso 
quando da publicação da Lei 14.230/2021? 

O artigo 3º da Lei 14.230/2021 trouxe a solução para isso. Veja: 

Art. 3º No prazo de 1 (um) ano a partir da data de publicação desta Lei, o Ministério 
Público competente manifestará interesse no prosseguimento das ações por 
improbidade administrativa em curso ajuizadas pela Fazenda Pública, inclusive em 
grau de recurso. 

§ 1º No prazo previsto no caput deste artigo suspende-se o processo, observado o 
disposto no art. 314 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo 
Civil). 

§ 2º Não adotada a providência descrita no caput deste artigo, o processo será 
extinto sem resolução do mérito. 
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Assim, o Ministério Público, quando da publicação da Lei 14.230/2021, terá o prazo de 1 ano (o 
qual vence em 25/10/2022), para manifestar interesse no prosseguimento da ação em curso 
ajuizada pela Fazenda. Neste período, o processo fica suspenso.  

Caso o Ministério Público não se manifeste, o processo será extinto sem resolução do mérito. 

Mas nem tudo é tão simples. 

A Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais (ANAFE) manejou ADIN em face desta 
alteração na Lei de Improbidade. 

E monocraticamente, o Min. Alexandre de Moraes acatou a tese defendida pela Fazenda pública. 

 

Em 17/02/2022, o Ministro Alexandre de Moraes suspendeu liminarmente a nova 
redação do artigo 17 da Lei 8.429/92. Para o Ministro, a exclusividade do 
Ministério Público para propor a Ação de Improbidade seria inconstitucional, 
pois daria uma espécie de monopólio absoluto do combate à corrupção ao 

Ministério Público. 
Com a decisão, volta a vigorar a redação anterior de que a Fazenda Pública também 
tem legitimidade para propor a Ação de Improbidade. 

7 – PROCEDIMENTO 

Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja 
instaurada investigação sobre a prática de atos de improbidade. Esta representação poderá ser 
escrita ou reduzida a termo e assinada e deverá conter a qualificação do representante, as 
informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento. 

Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos 
fatos, observada a legislação que regula o processo administrativo disciplinar aplicável ao 
agente.   

Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 14, da Lei de Improbidade Administrativa: 

§ 2º A autoridade administrativa rejeitará a representação, em despacho 
fundamentado, se esta não contiver as formalidades estabelecidas no § 1º deste 
artigo. A rejeição não impede a representação ao Ministério Público, nos termos do 
art. 22 desta Lei.  
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Além disso, a comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou 
Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato 
de improbidade. Estes poderão, a requerimento, designar representante para acompanhar o 
procedimento administrativo.  

Ressalte-se que o artigo 19, da Lei 8.429/92 tipifica como crime a representação contra agente 
público sabendo-se infundada: 

Art. 19. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente 
público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente.  

Pena: detenção de seis a dez meses e multa. 

Parágrafo único: Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o 
denunciado pelos danos materiais, morais ou à imagem que houver provocado. 

Como já mencionado, anteriormente, tanto a pessoa jurídica lesada como o Ministério Público 
poderiam propor a ação de improbidade. Com a nova redação do artigo 17, pela Lei 

14.230/2021, apenas o Ministério Público poderá promovê-la. 

A Ação de Improbidade seguirá o procedimento comum previsto no CPC/2015, 
devendo ser proposta perante o foro do local onde ocorrer o dano ou da pessoa 
jurídica prejudicada.  

A propositura prevenirá a competência do juízo para todas as ações posteriormente 
intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. 

Assim, a petição inicial será proposta obedecendo-se os requisitos do artigo 319 do CPC e 
documentos que contenham indícios suficientes da existência de ato de improbidade previsto 
nos artigos 9 a 11, da Lei 8.429/92. Ademais, deve haver individualização da conduta do réu, 
com apontamento de elementos probatórios mínimos. De acordo com o artigo 17, §6º, da LIA: 

§ 6º A petição inicial observará o seguinte: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 

I - deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos 
que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei e de sua 
autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada; (Incluído pela Lei nº 
14.230, de 2021) 

II - será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes 
da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da 
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impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação 
vigente, inclusive as disposições constantes dos arts. 77 e 80 da Lei nº 13.105, de 16 
de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

É na petição inicial também que o Ministério Público poderá requerer as tutelas provisórias 
adequadas e necessárias. 

Sem prejuízo da citação dos réus, a pessoa jurídica interessada será intimada para, caso queira, 
intervir no processo. 

Se os requisitos do art. 17, § 6º não forem cumpridos, ou se a petição inicial não seguir o 
disposto no artigo 330 do CPC/2015, ou, ainda, se o ato ímprobo imputado for manifestamente 
inexistente, a petição inicial seja rejeitada. Em verdade, quanto a verificação de inexistência do 
ato de improbidade, esta ocasionará improcedência da demanda em qualquer fase do processo, 

não só na petição inicial. 

Porém, se a inicial estiver toda em ordem, o juiz mandará autuá-la e ordenará a 
citação dos requeridos para que a contestem no prazo comum de 30 dias, iniciado 
o prazo na forma do art. 231 do CPC.  

Vale lembrar que originalmente a LIA determinava ao juiz ordenar a notificação do 
requerido, para oferecer manifestação por escrito, dentro do prazo de quinze dias. 

Contudo, após alterações, a lei fala expressamente que o requerido deve apresentar 
Contestação, em 30 dias. 

§ 7º Se a petição inicial estiver em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a 
citação dos requeridos para que a contestem no prazo comum de 30 (trinta) dias, 
iniciado o prazo na forma do art. 231 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 
(Código de Processo Civil). (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 

Em sua contestação, o réu poderá suscitar, inclusive, questões preliminares. Da decisão que as 
rejeitar, caberá agravo de instrumento. 

De acordo com entendimento do STJ, ainda à luz da redação original da Lei 8.429/91, cabe 
agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nas ações de 
improbidade administrativa, aplicando à ação de improbidade administrativa o previsto no art. 
19, § 1º, da Lei da Ação Popular, privilegiando-se as normas do Microssistema Processual 
Coletivo, para assegurar a efetividade da jurisdição no trato dos direitos coletivos (STJ. 2ª Turma. 
REsp 1925492-RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 04/05/2021). 

Entretanto, saliento que devemos aguardar as novas decisões das Cortes Superiores, tendo em 
vista a mudança substancial na natureza da ação, que, como visto, passou a não ser mais 
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considerada ação civil, nem mesmo pode visar controle de legalidade de políticas públicas e de 
interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, de modo que diversos institutos do 
Microssistema Processual Coletivo deixam de ser aplicados à ação de improbidade. 

Adiante, se houver possibilidade de solução consensual, as partes poderão requerer ao juiz a 
interrupção do prazo para contestação, pelo período de até 90 dias. 

Além disso, o réu tem o direito de ser interrogado sobre os fatos de que trata a ação, e a sua 
recusa ou o seu silêncio não implicarão confissão. 

Oferecida, pois, a contestação, o juiz, se for o caso, ouvirá o autor, e poderá: 

 Proceder ao julgamento conforme o estado do processo, observada a eventual 
inexistência manifesta do ato de improbidade; 

 Desmembrar o litisconsórcio, com vistas a otimizar a instrução processual. 

O Ministério Público, então, poderá oferecer réplica. 

Art. 17. (...) 

§ 10-C. Após a réplica do Ministério Público, o juiz proferirá decisão na qual indicará 
com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu, 
sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo 

autor. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

Para cada ato de improbidade administrativa, deverá necessariamente ser 
indicado apenas um tipo dentre aqueles previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei 
8.429/92. 

Pois bem, proferida a decisão referida no §10-C, as partes serão intimadas a especificar as provas 
que pretendem produzir. 

Sobre as custas, o artigo 23-B, incluído pela Lei 14.230/2021, determina que, nas ações e nos 
acordos regidos pela Lei 8.429/92, não haverá adiantamento de custas, de preparo, de 
emolumentos, de honorários periciais e de quaisquer outras despesas. Na verdade, as custas e as 
demais despesas processuais serão pagas ao final em caso de procedência da ação.  

Quanto aos honorários sucumbenciais, haverá condenação em caso de improcedência da ação 
de improbidade se comprovada má-fé. 

Chamamos atenção também para o §10-F e §11, abaixo: 
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Art. 17. (...) 

§ 10-F. Será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade 
administrativa que: (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

I - condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial; (Incluído 
pela Lei nº 14.230, de 2021) 

II - condenar o requerido sem a produção das provas por ele tempestivamente 
especificadas. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

§11. Em qualquer momento do processo, verificada a inexistência do ato de 
improbidade, o juiz julgará a demanda improcedente. 

A qualquer momento, se o juiz identificar ilegalidades ou irregularidades administrativas a serem 
sanadas, sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição das sanções aos 
agentes, poderá, em decisão motivada, converter a ação de improbidade administrativa em ação 
civil pública. Da decisão de conversão, caberá agravo de instrumento.      

Outra disposição de extrema relevância, especialmente para você que estuda para 
concursos da advocacia pública, consta do §19 do artigo 17, incluído pela Lei 
14.230/2021: 

Não se aplicam na ação de improbidade administrativa: 

I - a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia; 

II - a imposição de ônus da prova ao réu, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 373 da Lei nº 
13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil); 

III - o ajuizamento de mais de uma ação de improbidade administrativa pelo mesmo 
fato, competindo ao Conselho Nacional do Ministério Público dirimir conflitos de 
atribuições entre membros de Ministérios Públicos distintos; 

IV - o reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem 
resolução de mérito. 

Esta última disposição é interessante. Como a Lei 8.429/92 era silente, o STJ entendia que a 
sentença que concluísse pela carência ou pela improcedência de ação de improbidade 
administrativa estaria sujeita ao reexame necessário, com base na aplicação subsidiária do CPC e 
por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei nº 4.717/65. (REsp 1799618/SC, Rel. 
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 30/05/2019) 
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No entanto, com o advento da Lei 14.230/2021, ficou determinado que não se aplica, na ação de 
improbidade administrativa, o reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção 
sem resolução de mérito. 

No mesmo sentido, art. 17-C, § 3º: 

§ 3º Não haverá remessa necessária nas sentenças de que trata esta Lei. (Incluído pela 
Lei nº 14.230, de 2021) 

Ademais, no §20 do art. 17, a Lei 14.230/2021 determinou que a assessoria jurídica que emitiu o 
parecer atestando a legalidade prévia dos atos administrativos praticados pelo administrador 
público ficará obrigada a defendê-lo judicialmente, caso este venha a responder ação por 
improbidade administrativa, até que a decisão transite em julgado. 

Também é necessário ressaltar que, quanto ao procedimento da ação de improbidade, a Lei 
14.230/2021 revogou o parágrafo que dizia ser possível aplicar aos depoimentos e inquirições o 
disposto no Código de Processo Penal.  

Quanto a Súmula 591 do STJ, a Lei 14.230/2021 nada determinou. Portanto, entendemos que 
ela ainda se aplica, veja: 

Súmula 591 – STJ - É permitida a prova emprestada no processo administrativo 
disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o 
contraditório e a ampla defesa.  

 

(CESPE - Proc (PGM Manaus)/Pref Manaus/2018) Considerando o entendimento do STJ 
acerca da improbidade administrativa, julgue o item subsequente. 

Não é permitida a utilização de prova emprestada do processo penal nas ações de 
improbidade administrativa. 

Comentários 

Item Falso. 
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É possível a prova emprestada do processo penal nos processos por improbidade 
administrativa, conforme entendimento do STJ na Súmula 591. 

Em relação às sentenças em ações de improbidade administrativa, estas, além de 
observar o artigo 489 do CPC/2015, deverão também: 

 indicar de modo preciso os fundamentos que demonstram os elementos a 
que se referem os arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, que não podem ser presumidos; 
 

 considerar as consequências práticas da decisão, sempre que decidir com base em valores 
jurídicos abstratos; 
 

 considerar os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas 
públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados e das circunstâncias 
práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente; 
 

 considerar, para a aplicação das sanções, de forma isolada ou cumulativa: 
 os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; 
 a natureza, a gravidade e o impacto da infração cometida; 
 a extensão do dano causado; 
 o proveito patrimonial obtido pelo agente; 
 as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
 a atuação do agente em minorar os prejuízos e as consequências advindas de sua 

conduta omissiva ou comissiva; 
 os antecedentes do agente; 

 
 considerar na aplicação das sanções a dosimetria das sanções relativas ao mesmo fato já 

aplicadas ao agente; 
 

 considerar, na fixação das penas relativamente ao terceiro, quando for o caso, a sua 
atuação específica, não admitida a sua responsabilização por ações ou omissões para as 
quais não tiver concorrido ou das quais não tiver obtido vantagens patrimoniais indevidas; 
 

 indicar, na apuração da ofensa a princípios, critérios objetivos que justifiquem a imposição 
da sanção. 

Nota-se a adoção pela LIA de vários conceitos e institutos já expressamente instituídos na LINDB 
pela Lei nº 13.655/2018, como mais um reflexo da adoção de um Direito Administrativo 
Sancionador. 



 

 

 

 

 

54 
112 

Quanto a sentença que julgar procedente a ação fundada nos arts. 9º e 10, ela condenará ao 
ressarcimento dos danos e à perda ou à reversão dos bens e valores ilicitamente adquiridos, 
conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. 

Havendo necessidade de liquidação do dano, a pessoa jurídica prejudicada procederá a essa 
determinação e ao ulterior procedimento para cumprimento da sentença referente ao 
ressarcimento ou à perda/reversão dos bens.  

Caso a pessoa jurídica não adote estas providências no prazo de 6 meses, contados do trânsito 
em julgado da sentença de procedência da ação, caberá ao Ministério Público proceder à 
respectiva liquidação e ao cumprimento da sentença, sem prejuízo de eventual responsabilização 
pela omissão verificada. 

O juiz poderá, ainda, autorizar o parcelamento, em até 48 parcelas mensais corrigidas 
monetariamente, do débito resultante de condenação pela prática de improbidade 
administrativa se o réu demonstrar incapacidade financeira de saldá-lo de imediato 

Ademais, a requerimento do réu, na fase de cumprimento da sentença, o juiz unificará eventuais 
sanções aplicadas com outras já impostas em outros processos, tendo em vista a eventual 
continuidade de ilícito ou a prática de diversas ilicitudes. 

Por fim, ressaltamos importante o acréscimo dos §§ 1º e 2º ao artigo 17-C, pela 
Lei 14.230/2021, que mais uma vez deixa claro a imprescindibilidade do elemento 
subjetivo doloso para caracterização dos atos de improbidade: 

§ 1º A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura 
ato de improbidade. 

§ 2º Na hipótese de litisconsórcio passivo, a condenação ocorrerá no limite da 
participação e dos benefícios diretos, vedada qualquer solidariedade. 

Ou seja, para que o agente público incorra em improbidade administrativa e seja punido pelas 
disposições da Lei 8.429/92, não basta que tenha praticado ato ilegal, deve também haver dolo 
que qualifique essa ilegalidade. 

Ademais, caso haja litisconsórcio passivo entre agentes públicos ou privados, cada um 
responderá pelo que efetivamente participou, não se aplicando regras de responsabilização 
solidária. Observa-se que a LIA caminhou para eliminar qualquer forma de responsabilização 
objetiva. 
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8 – TRANSAÇÃO EM AÇÕES DE IMPROBIDADE 

Um aspecto bastante polêmico da Lei de Improbidade Administrativa refere-se ao parágrafo 1º, 
do antigo artigo 17, que expressamente vedava a transação, acordo ou conciliação nas ações de 
improbidade administrativa. 

Todavia havia uma tendência doutrinária em admitir referidos acordos, mesmo contra a lei, o 
que já constava na resolução 179/2017 do CNMP: 

Artigo 1º. 

§ 2º É cabível o compromisso de ajustamento de conduta nas hipóteses 
configuradoras de improbidade administrativa, sem prejuízo do ressarcimento ao 
erário e da aplicação de uma ou algumas das sanções previstas em lei, de acordo com 
a conduta ou o ato praticado. 

Tal polêmica foi resolvida com a alteração do antigo artigo 17, §1º da LIA pela Lei 13.964/2019, 
chamada de Pacote Anticrime, que expressamente autorizou a celebração de acordo de não 
persecução no âmbito da ação civil de improbidade.  

§ 1º As ações de que trata este artigo admitem a celebração de acordo de não 
persecução cível, nos termos desta Lei. 

Em seguida, foi acrescido o §10-A ao artigo 17, também pela Lei 13.964/2019: 

§ 10-A. Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer 
ao juiz a interrupção do prazo para a contestação, por prazo não superior a 90 
(noventa) dias. 

Com o advento da Lei 14.230/2021, o §1º foi revogado, mas o § 10-A foi mantido.  

Além disso, foi acrescentado o artigo 17-B, segundo o qual o Ministério Público 
poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não 
persecução civil, no curso da investigação de apuração do ilícito, no curso da ação de 
improbidade ou no momento da execução da sentença condenatória. As negociações 
se darão entre o Ministério Público e o investigado, este último acompanhado de seu 
defensor.  

Caso o demandado descumpra, ficará impedido de celebrar novo acordo pelo prazo de 5 anos, 
contados do conhecimento pelo Ministério Público do efetivo descumprimento. 
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Trata-se, inclusive, de instituto muito similar às normas despenalizadoras previstas no Processo 
Penal, como o Acordo de não persecução penal, a transação penal, entre outros. Vejamos:  

Art. 17-B. O Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, 
celebrar acordo de não persecução civil, desde que dele advenham, ao menos, os 
seguintes resultados: 

I - o integral ressarcimento do dano; 

II - a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida, ainda que 
oriunda de agentes privados. 

§ 1º A celebração do acordo a que se refere o caput deste artigo dependerá, 
cumulativamente: 

I - da oitiva do ente federativo lesado, em momento anterior ou posterior à 
propositura da ação; 

II - de aprovação, no prazo de até 60 (sessenta) dias, pelo órgão do Ministério Público 
competente para apreciar as promoções de arquivamento de inquéritos civis, se 
anterior ao ajuizamento da ação; 

III - de homologação judicial, independentemente de o acordo ocorrer antes ou 
depois do ajuizamento da ação de improbidade administrativa. 

§ 2º Em qualquer caso, a celebração do acordo a que se refere o caput deste artigo 
considerará a personalidade do agente, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a 
repercussão social do ato de improbidade, bem como as vantagens, para o interesse 
público, da rápida solução do caso. 

§ 3º Para fins de apuração do valor do dano a ser ressarcido, deverá ser realizada a 
oitiva do Tribunal de Contas competente, que se manifestará, com indicação dos 
parâmetros utilizados, no prazo de 90 (noventa) dias.  

§ 4º O acordo a que se refere o caput deste artigo poderá ser celebrado no curso da 
investigação de apuração do ilícito, no curso da ação de improbidade ou no momento 
da execução da sentença condenatória. 

§ 5º As negociações para a celebração do acordo a que se refere o caput deste artigo 
ocorrerão entre o Ministério Público, de um lado, e, de outro, o investigado ou 
demandado e o seu defensor.  
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§ 6º O acordo a que se refere o caput deste artigo poderá contemplar a adoção de 
mecanismos e procedimentos internos de integridade, de auditoria e de incentivo à 
denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no 
âmbito da pessoa jurídica, se for o caso, bem como de outras medidas em favor do 
interesse público e de boas práticas administrativas.  

§ 7º Em caso de descumprimento do acordo a que se refere o caput deste artigo, o 
investigado ou o demandado ficará impedido de celebrar novo acordo pelo prazo de 
5 (cinco) anos, contado do conhecimento pelo Ministério Público do efetivo 
descumprimento. 

 

(CESPE - JE TJCE/TJ CE/2018) Com base na legislação de regência e na jurisprudência do 
STJ, é correto afirmar que a ação de improbidade administrativa 

a) Pode ser ajuizada tanto em caráter preventivo como em caráter repressivo. 

b) Exige a formação de litisconsórcio passivo necessário entre o réu agente público e os 
particulares beneficiados pelo ato ímprobo. 

c) Pode ser encerrada por meio de acordo firmado entre as partes e devidamente 
homologado pelo juízo. 

d) Admite a utilização de prova emprestada colhida na persecução penal, desde que 
assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

e) Deve ser ajuizada e processada nas instâncias ordinárias, salvo se a conduta ímproba 
tiver sido praticada por agente público com foro privilegiado. 

Comentários 

Gabarito: letras C e D. 

A Letra D trata de interpretação da Súmula 591 do STJ. 

Porém, deve-se atentar que atualmente o disposto na alternativa C também está correto. 
Vejamos: 
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Letra, A. A ação que versa sobre improbidade administrativa tem uma natureza tipicamente 
sancionatória. 

Letra B. A conduta do agente público será apurada independentemente da conduta do 
particular. 

Letra, C. De acordo com a atual redação do art. 17-B da LIA, bem como de seu art. 17, §10-
A, é permitida a celebração de acordo de não persecução cível. 

Letra, E. Não há que se falar em foro privilegiado nas ações de improbidade. 

(CESPE - Proc Mun (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2017) Um servidor da Procuradoria-Geral do 
Município de Fortaleza, ocupante exclusivamente de cargo em comissão, foi preso em 
flagrante, em operação da Polícia Federal, por fraudar licitação para favorecer determinada 
empresa. 

Com referência a essa situação hipotética, julgue o item subsequente tendo como 
fundamento o controle da administração pública e as disposições da Lei de Improbidade 
Administrativa e da Lei Municipal n.º 6.794/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Servidores do Município de Fortaleza. 

Mesmo que o servidor mencionado colabore com as investigações e ressarça o erário, não 
poderá haver acordo ou transação judicial em sede de ação de improbidade administrativa. 

Comentários 

Item Falso. 

Antes da Lei 13.694/2019, o item era tido como verdadeiro. Porém, atualmente, o acordo é 
permitido pelo artigo 17, § 1º, da LIA. Ademais, a Lei 14.230/2021 incluiu o artigo 17-B na 
LIA, tratando mais detalhadamente sobre o acordo. 

9 – MEDIDAS CAUTELARES 

9.1 – Indisponibilidade de Bens 

Com o intuito de resguardar o erário contra eventual desvio do patrimônio dos réus, a Lei 
8.429/92 prevê a possibilidade de decretação de indisponibilidade de bens dos réus. Pedimos 
que o aluno leia muito atentamente o texto do artigo 16, transcrito abaixo, pois ele foi 
completamente reformulado pela Lei 14.230/2021: 
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Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter 
antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de 
garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de 
enriquecimento ilícito. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 

§ 1º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 

§ 1º-A O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo 
poderá ser formulado independentemente da representação de que trata o art. 7º 
desta Lei. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

§ 2º Quando for o caso, o pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o 
caput deste artigo incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas 
bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da 
lei e dos tratados internacionais. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 

§ 3º O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo 
apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano 
irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da 
probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos 
respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias. (Incluído 
pela Lei nº 14.230, de 2021) 

§ 4º A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, 
sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da 
medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não 
podendo a urgência ser presumida. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

§ 5º Se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados 
indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial como dano 
ao erário ou como enriquecimento ilícito. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

§ 6º O valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição 
inicial, permitida a sua substituição por caução idônea, por fiança bancária ou por 
seguro-garantia judicial, a requerimento do réu, bem como a sua readequação 
durante a instrução do processo. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

§ 7º A indisponibilidade de bens de terceiro dependerá da demonstração da sua 
efetiva concorrência para os atos ilícitos apurados ou, quando se tratar de pessoa 
jurídica, da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a 
ser processado na forma da lei processual. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 
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§ 8º Aplica-se à indisponibilidade de bens regida por esta Lei, no que for cabível, o 
regime da tutela provisória de urgência da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 
(Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

§ 9º Da decisão que deferir ou indeferir a medida relativa à indisponibilidade de bens 
caberá agravo de instrumento, nos termos da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 
(Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

§ 10. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral 
ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente 
aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de 
atividade lícita. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

§ 11. A ordem de indisponibilidade de bens deverá priorizar veículos de via terrestre, 
bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e quotas 
de sociedades simples e empresárias, pedras e metais preciosos e, apenas na 
inexistência desses, o bloqueio de contas bancárias, de forma a garantir a subsistência 
do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo. (Incluído 
pela Lei nº 14.230, de 2021) 

§ 12. O juiz, ao apreciar o pedido de indisponibilidade de bens do réu a que se refere 
o caput deste artigo, observará os efeitos práticos da decisão, vedada a adoção de 
medida capaz de acarretar prejuízo à prestação de serviços públicos. (Incluído pela Lei 
nº 14.230, de 2021) 

§ 13. É vedada a decretação de indisponibilidade da quantia de até 40 (quarenta) 
salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações 
financeiras ou em conta corrente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

§ 14. É vedada a decretação de indisponibilidade do bem de família do réu, salvo se 
comprovado que o imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida, conforme 
descrito no art. 9º desta Lei. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

Logo de início, já podemos perceber que o artigo 16 deixou de prever a possibilidade de 
sequestro dos bens do agente ou terceiro que houvesse enriquecido ilicitamente ou causado 
dano ao patrimônio público. Logo, pode-se dizer que, atualmente, não é mais possível a 
decretação de sequestro de bens em ações de improbidade administrativa. 

No entanto, quando for o caso, o pedido de indisponibilidade incluirá a investigação, o exame e 
até o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no 
exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais. 
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Quanto aos requisitos para o pedido de indisponibilidade de bens, observe o seguinte: 

 apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano 
irreparável ou de risco ao resultado útil do processo; 

 além dessa demonstração, o juiz deve se convencer da probabilidade da ocorrência dos 
atos descritos na petição inicial, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias. 

 porém, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade 
da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não 
podendo a urgência ser presumida, indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem 

a oitiva prévia do réu. 

Até o advento da Lei 14.230/2021, o STJ entendia que, para fins de decretação da 
indisponibilidade dos bens, não seria necessário demonstrar o periculum in mora, 
pois o perigo seria presumido. Bastaria, pois, o fumus boni iuris. (REsp 1366721/BA, 
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG 

FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014) 

No entanto, a Lei 14.230/2011 deixou bem definido, com a inclusão do § 3º no artigo 16, a 
necessidade de demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao 
resultado útil do processo. 

 

(Com. Exam. (MPE MS) - PJ (MPE MS)/MPE MS/2015) Assinale a alternativa correta: 

a) Não há possibilidade de antecipação de tutela no processo civil brasileiro, sem alegação 
e comprovação de urgência. 

b) O Código de Processo Civil não permite a aplicação do princípio da fungibilidade entre a 
medida satisfativa e a medida cautelar. 

c) As astreintes não podem ser fixadas em decisão concessiva de tutela antecipada, uma 
vez que visam punir a parte que desrespeita a sentença de mérito, podendo ser executada 
provisoriamente desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com 
efeito suspensivo. 

d) A tutela antecipada não pode ser requerida em procedimento sumário. 
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e) Em ação de improbidade administrativa cabe a concessão de tutela antecipada inaudita 
altera pars. 

Comentários 

Gabarito: letra E. 

Conforme artigo 16, § 4º (parágrafo incluído pela Lei 14.230/2021), a indisponibilidade de 
bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio 
puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias 
que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida.   

Letra A: O instituto está previsto no art. 311 do CPC. 

Letra B: O entendimento foi mantido pelo atual CPC, fazendo-se referência direta aos 
artigos 303 e 305 do referido Código. 

Letra C: Adaptando-se a questão; conforme art. 537, §3º do CPC. 

Letra D: É possível, conforme art. 272, p. único do CPC. 

Além das mudanças já mencionadas, agora a indisponibilidade recai somente sobre bens que 
assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os 
valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial 
decorrente de atividade lícita. É o que dispõe o § 10 do artigo 16, incluído pela Lei 14.230/2021. 
Anteriormente, a indisponibilidade recaía sobre o patrimônio do réu levando-se em 
consideração, também, o valor de possível multa civil como sanção autônoma. 

 

(CESPE/PGE AM/2016) Julgue o item subsequente, relativo a ação civil pública, mandado 
de segurança e ação de improbidade administrativa. 

Caso receba provas contundentes da prática de ato de improbidade por agente público, o 
MP poderá requerer tutela provisória de natureza cautelar determinando o sequestro dos 
bens do referido agente. 

Comentários 
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Gabarito: Errado. 

Com o advento da Lei 14.230/2021, o sequestro de bens na ação de improbidade não está 
mais previsto na LIA. 

(FCC - Proc (PGE TO)/PGE TO/2018) Sobre a responsabilidade do agente público e de 
particulares a ele associados por atos de improbidade, é correto afirmar, à luz da legislação 
pertinente e da jurisprudência dominante dos Tribunais: 

a) É cabível o trancamento de ação de improbidade por meio de habeas corpus. 

b) Por força de norma vigente do Código de Processo Penal, aplicam-se à ação de 
improbidade as regras relativas à prerrogativa de foro em razão do exercício de função 
pública. 

c) É nula a abertura de inquérito civil para apuração de ato de improbidade, em razão de 
indícios obtidos a partir de denúncia anônima. 

d) A decretação da indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes 
indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo, independe de comprovação do 
periculum in mora. 

e) Em vista do silêncio da Lei Federal nº 8.429/1992, considera-se imprescritível a pretensão 
de impor sanções aos particulares que atuarem em conluio com os agentes públicos em 
atos de improbidade. 

Comentários 

Gabarito: originalmente Letra D. Com o advento da lei 14.230/2021, não há nenhuma 
alternativa correta. 

Com o advento da Lei 14.230/2021, acrescentou-se o § 3º ao artigo 16, segundo o qual o 
pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será 
deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de 
risco ao resultado útil do processo. 
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É possível a decretação de indisponibilidade sobre bens de família? 

Pelas novas disposições da Lei 8.429, em regra, NÃO. 

Anteriormente, o STJ possuía entendimento pacificado segundo o qual seria possível a 
indisponibilidade de bens incidir sobre bens de família. (AgInt no REsp 1670672/RJ, Rel. Ministro 
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2017, DJe 19/12/2017), mas não 
seria possível incidir sobre bens absolutamente impenhoráveis (REsp 1797598/SP, Rel. Ministro 
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 12/09/2019). 

Ocorre que, com a Lei 14.230/2021, acrescentou-se o §14 ao artigo 16, determinando ser 
vedada a decretação de indisponibilidade do bem de família do réu, salvo se comprovado que o 
imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida, conforme descrito no art. 9º desta Lei. 

Além disso, o §13 do artigo 16, que também foi adicionado pela Lei 14.230/2021, determinou a 
vedação da decretação de indisponibilidade da quantia de até 40 salários-mínimos depositados 
em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta corrente. 

9.2 – Afastamento do exercício de cargo, emprego ou função 

Nos termos do artigo 20, da Lei 8.429/92, a perda da função pública e a suspensão dos direitos 
políticos apenas se efetivarão com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Contudo, o 
próprio parágrafo 1º do artigo 20 permite o afastamento do agente público do exercício do 
cargo, quando a medida se fizer necessária à instrução processual ou para evitar iminente prática 
de novos ilícitos: 

Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam 
com o trânsito em julgado da sentença condenatória.  

§ 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. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

§ 2º O afastamento previsto no § 1º deste artigo será de até 90 (noventa) dias, 
prorrogáveis uma única vez por igual prazo, mediante decisão motivada. (Incluído pela 
Lei nº 14.230, de 2021) 

Chamamos atenção neste tópico porque, anteriormente, tanto a autoridade judicial quanto a 
administrativa poderiam determinar esse afastamento. Com a redação da Lei 14.230/2021, esta 
competência passa a ser somente da autoridade judicial. 
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Nesta hipótese, o agente será afastado e continuará recebendo sua remuneração, sendo certo 
que se trata de medida excepcional. Além disso, tendo em vista que o propósito da medida é 
evitar a obstrução da instrução processual, uma vez encerrada esta fase do processo, deverá ser 
determinado o retorno do agente público ao seu cargo, emprego ou função. 

Também ressaltamos que, anteriormente, o prazo máximo pelo qual o agente público poderia 
ficar afastado era de 180 dias. Porém, a Lei 14.230/2021 determinou expressamente que a regra 
é ficar afastado até 90 dias, apenas, os quais PODERÃO ser prorrogados, uma única vez, por mais 
90 dias, mediante decisão motivada. 

10 – COMPETÊNCIA 

Os atos de improbidade administrativa podem ser praticados tanto por servidores públicos 
(improbidade própria), quanto por particular - pessoa física ou jurídica - que induzir ou concorrer 
dolosamente (improbidade imprópria). O conceito de agente público previsto na LIA, portanto, 
é amplo, envolvendo inclusive os agentes políticos, os membros da magistratura, do ministério 
público e médicos e administradores de entidade hospitalar privada que administram recursos 
públicos provindos do Sistema Único de Saúde. 

É cabível, pois, refletirmos sobre a competência da ação de improbidade. 

Até o advento da Lei 14.230/2021, a jurisprudência pátria era uníssona quanto à impossibilidade 
de aplicação de foro privilegiado em ações de improbidade. Isso porque o sistema idealizado 
pela Constituição prevê o foro por prerrogativa de função apenas e tão somente em demandas 
penais propostas contra determinadas autoridades e, para o STF, a ação de improbidade 
administrativa possuiria natureza civil e não penal. 

Ocorre que, com a Lei 14.230/2021, incluiu-se o artigo 17-D na Lei 8.429/92, o qual determina, 
expressamente, que a ação de improbidade administrativa não constitui ação 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. 

Não sabemos ainda como essa questão será abordada pela doutrina e pela jurisprudência. 
Aguardemos os debates que certamente virão sobre o tema, à medida que a tão recente Lei 
14.230/2011 seja alvo das discussões doutrinárias e jurisprudenciais. 
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Por enquanto, mantemos o entendimento de que, ainda que o réu tenha foro por prerrogativa de 
função na seara penal, a ação contra ele deve ser manejada perante o juiz de 1º grau. 

Quanto aos Ministros do Supremo Tribunal Federal, considera-se que eles respondem por atos 
de improbidade perante o próprio Tribunal, não por foro por prerrogativa de função, mas pelo 
fato de que o julgamento de um Magistrado do Tribunal de Cúpula por um juiz de primeiro grau 
de jurisdição ferir a própria sistemática constitucional, conforme decidido pelo STF.  

EMENTA Questão de ordem. Ação civil pública. Ato de improbidade administrativa. 
Ministro do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Competência da Corte para 
processar e julgar seus membros apenas nas infrações penais comuns. 1. Compete ao 
Supremo Tribunal Federal julgar ação de improbidade contra seus membros. 2. 
Arquivamento da ação quanto ao Ministro da Suprema Corte e remessa dos autos ao 
Juízo de 1º grau de jurisdição no tocante aos demais. 

(Pet 3211 QO, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. 
MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 13/03/2008, DJe-117 DIVULG 26-06-
2008 PUBLIC 27-06-2008 EMENT VOL-02325-01 PP-00061 LEXSTF v. 30, n. 357, 2008, 
p. 148-163) 

Além disso, em casos de desvios de verbas públicas oriundas de convênio entre o governo 
federal e o Estado ou Município, a competência da Justiça Estadual ou da Justiça Federal será 
definida nos termos das Súmulas 208 e 209 do STJ, as quais acreditamos que serão mantidas: 

Súmula 208 – STJ - Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal 
por desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal. 

Súmula 209 – STJ - Compete à Justiça Estadual processar e julgar Prefeito por desvio 
de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal. 

Assim, compete à Justiça Federal processar o feito por desvio de verba sujeita a prestação de 
contas perante órgão federal (TCU, CGU). Por outro lado, acaso a verba tenha sido incorporada 
ao patrimônio Estadual ou Municipal, a competência para processar e julgar a demanda de 
improbidade administrativa será da Justiça Estadual. 

Interpretando tais dispositivos, o Superior Tribunal de Justiça pacificou que a competência da 
Justiça Federal exigirá a presença e o interesse de alguma entidade vinculada à União Federal, 
conforme artigo 109, da Constituição Federal. 

E essa intervenção continua sendo possível, conforme § 14 do artigo 17: 
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§ 14. Sem prejuízo da citação dos réus, a pessoa jurídica interessada será intimada 
para, caso queira, intervir no processo. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

Veja também a jurisprudência do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE 
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VERBAS REPASSADAS 
AO MUNICÍPIO POR MEIO DE CONVÊNIO COM O FNDE. AUSÊNCIA DE INTERESSE 
DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Nos termos do art. 109, I, da 
CF, a competência da Justiça Federal é ratione personae, exigindo-se a presença da 
União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal na condição de autoras, 
rés, assistentes ou oponentes.  2. Em regra, é competente a Justiça Estadual para 
processar e julgar agente público acusado de desvio de verba recebida em razão de 
convênio firmado com a ente federal.  3. Considerando que na subjacente ação civil 
pública por ato de improbidade administrativa não se descortina reflexo direto em 
interesse da União, consoante se infere dos pedidos formulados na respectiva petição 
inicial, deve-se manter a competência do Juízo de Direito da Vara de Aurora do 
Pará/PA. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(AgRg no CC 133.619/PA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado 
em 09/05/2018, DJe 16/05/2018) 

Destaque-se, ainda, que o agente público é processado em nome próprio e não em nome da 
pessoa jurídica de direito público. 

11 – SANÇÕES, SENTENÇA E COISA JULGADA 

A sentença da ação de improbidade será feita com base no artigo 12 da Lei 8.429/92, o qual foi 
bastante modificado pela Lei 14.230/2021: 

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: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 

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 
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pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 (catorze) ; 
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 

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; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 

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; (Redação dada pela Lei nº 
14.230, de 2021) 

IV - (revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 

Parágrafo único. (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 

§ 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. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

§ 2º A multa pode ser aumentada até o dobro, se o juiz considerar que, em virtude da 
situação econômica do réu, o valor calculado na forma dos incisos I, II e III do caput 
deste artigo é ineficaz para reprovação e prevenção do ato de improbidade. (Incluído 
pela Lei nº 14.230, de 2021) 

§ 3º Na responsabilização da pessoa jurídica, deverão ser considerados os efeitos 
econômicos e sociais das sanções, de modo a viabilizar a manutenção de suas 
atividades. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

§ 4º Em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a 
sanção de proibição de contratação com o poder público pode extrapolar o ente 
público lesado pelo ato de improbidade, observados os impactos econômicos e 
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sociais das sanções, de forma a preservar a função social da pessoa jurídica, conforme 
disposto no § 3º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

§ 5º No caso de atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados por esta Lei, a 
sanção limitar-se-á à aplicação de multa, sem prejuízo do ressarcimento do dano e da 
perda dos valores obtidos, quando for o caso, nos termos do caput deste artigo. 
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

§ 6º Se ocorrer lesão ao patrimônio público, a reparação do dano a que se refere esta 
Lei deverá deduzir o ressarcimento ocorrido nas instâncias criminal, civil e 
administrativa que tiver por objeto os mesmos fatos. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 
2021) 

§ 7º As sanções aplicadas a pessoas jurídicas com base nesta Lei e na Lei nº 12.846, de 
1º de agosto de 2013, deverão observar o princípio constitucional do non bis in idem; 
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

§ 8º A sanção de proibição de contratação com o poder público deverá constar do 
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) de que trata a Lei nº 
12.846, de 1º de agosto de 2013, observadas as limitações territoriais contidas em 
decisão judicial, conforme disposto no § 4º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.230, 
de 2021) 

§ 9º As sanções previstas neste artigo somente poderão ser executadas após o 
trânsito em julgado da sentença condenatória. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

§ 10. 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. (Incluído pela Lei nº 
14.230, de 2021) 

Como se pode perceber, as mudanças foram extensas. Elaboramos 2 quadros para que você 
compare e compreenda melhor: 

Sanções segundo a redação original do artigo 12 da Lei 8.429/92: 
- Suspensão 

dos direitos 
políticos 

Multa civil Proibição 
de 

contratar 

Perda da 
função 

Ressarci-
mento ao 

Erário 

Perda dos 
bens ilícitos 

Art. 9º 8 a 10 anos 3x o 
acréscimo 

10 anos Sim Sim Sim 

Art. 10 5 a 8 anos 2x o dano 5 anos Sim Sim Sim 
Art. 10-A 5 a 8 anos 3x o Não se Sim Sim Não se 
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benefício aplica. aplica 
Art. 11 3 a 5 anos 100x a 

remuneração 
3 anos Sim Sim Não se 

aplica 

 

 

Sanções segundo a redação do artigo 12 dada pela Lei 14.230/2021: 
- Suspensão 

dos 
direitos 
políticos 

Multa civil Proibição 
de 

contratar 

Perda da 
função 

Ressarci-
mento ao 

Erário 

Perda 
dos 
bens 

ilícitos 
Art. 9º 

(enriquecimento 
ilícito) 

Até 14 
anos 

Valor do 
acréscimo 

patrimonial 

Até 14 
anos 

Sim Sim DEVE 
ser 

aplicada 
Art. 10 (lesão ao 

erário) 
Até 12 
anos 

Valor do 
dano 

Até 12 
anos 

Sim Sim PODE 
ser 

aplicada 
Art. 11 (atentado 

contra princípios da 
administração) 

 Não se 
aplica 

24x a 
remuneração 

Até 4 
anos 

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

 Veja que, em regra, a sanção de perda da função pública 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. Em caso de enriquecimento ilícito, pode o 
magistrado, em caráter excepcional, estender a sanção aos demais vínculos, consideradas 
as circunstâncias do caso e a gravidade da infração. 

 
Esse tópico é interessante porque, anteriormente, existia divergência nos tribunais 
superiores, acerca de qual função a expressão “perda da função pública” estaria se 
referindo: àquela ocupada pelo agente à época dos fatos ou ao cargo ocupado 
atualmente? 
 
A 1ª turma do STJ possuía entendimento segundo o qual a sanção da perda do cargo 
público prevista entre aquelas do artigo 12 da Lei n. 8.429/1992 não está relacionada 
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ao cargo ocupado pelo agente ímprobo ao tempo do trânsito em julgado da sentença 
condenatória, mas sim àquele (cargo) que serviu de instrumento para a prática da 
conduta ilícita. 
(REsp 1766149/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Rel. p/ Acórdão Ministro 
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 04/02/2019) 
 
Já a 2ª turma possuía entendimento segundo o qual a sanção de perda da função 
pública visa a extirpar da Administração Pública aquele que exibiu inidoneidade (ou 
inabilitação) moral e desvio ético para o exercício da função pública, abrangendo 
qualquer atividade que o agente esteja exercendo ao tempo da condenação 
irrecorrível. 
(REsp 1297021/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 
12/11/2013, DJe 20/11/2013) 
 
Com a nova redação do artigo 12, § 1º, a discussão foi dirimida, pois ficou 
expressamente determinado que a sanção de perda da função pública 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. Em caso de enriquecimento 
ilícito, somente, o magistrado pode, em caráter excepcional, estender a sanção aos 
demais vínculos, consideradas as circunstâncias do caso e a gravidade da infração. 

 No tocante à sanção de multa civil, esta pode ser aumentada até o dobro, se o juiz 
considerar que, em virtude da situação econômica do réu, o valor calculado é ineficaz 
para reprovação e prevenção do ato de improbidade. 
 

 Já a sanção de proibição de contratar com o poder público, em regra, se restringe ao ente 
público lesado. Apenas em casos excepcionais e por motivos relevantes devidamente 
justificados, a proibição poderá extrapolar o ente público lesado pelo ato de improbidade, 
observados os impactos econômicos e sociais das sanções, de forma a preservar a função 
social da pessoa jurídica.  
Ademais, essa sanção deverá constar do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas (CEIS) de que trata a Lei nº 12.846/2013, observadas as limitações territoriais 
contidas na decisão judicial. 
 

 No caso da sanção de ressarcimento, a reparação do dano deverá deduzir o ressarcimento 
ocorrido nas instâncias criminal, civil e administrativa que tiver por objeto os mesmos fatos. 
 

 Sobre a sanção de suspensão dos direitos políticos, para efeitos de contagem do prazo da 
sanção computar-se-á retroativamente o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o 
trânsito em julgado da sentença condenatória. 
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 Conforme artigo 18-A, parágrafo único, as sanções de suspensão de direitos políticos e de 
proibição de contratar ou de receber incentivos fiscais ou creditícios do poder público 
observarão o limite máximo de 20 anos. 
 

Na responsabilização da pessoa jurídica, o magistrado deve considerar os efeitos econômicos e 
sociais das sanções, para que estas não venham a inviabilizar a manutenção de suas atividades.  

Além disso, como já citamos, as sanções devem observar o princípio constitucional do non bis in 
idem. 

11.1 – Improbidade de “menor valor ofensivo” 

A lei 14.230/2021 incluiu no parágrafo 5º do artigo 12 a chamada improbidade de menor valor 
ofensivo. 

Assim, se for caso de ato que gere menor ofensa aos bens jurídicos tutelados pela Lei 8.429/92, 
a sanção ficará limitada à aplicação de multa, sem prejuízo do ressarcimento do dano e da perda 
dos valores obtidos, quando for o caso. 

11.2 – Aplicação das Sanções 

Nos termos do caput do artigo 12, poderá o magistrado aplicar as sanções previstas de forma 
isolada ou cumulada, de acordo com a gravidade do fato. 

1. Esta Corte Superior possui entendimento de que é possível a aplicação cumulativa 
das sanções previstas no art. 12 da Lei n. 8.429/1992 observados os princípios da 
razoabilidade e proporcionalidade, o que ocorreu no caso. (...) 

Superior Tribunal de Justiça. AgInt no REsp 1386409/SP, Rel. Ministro OG 
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018. 

Assim, um ato de improbidade administrativa sem grande relevância não pode ser punido da 
mesma forma que um ato que tenha causado grande dano ao erário e, ainda, onde o autor 
tenha enriquecido de forma ilícita. Igualar as duas condutas seria dar tratamento igual a casos 
distintos, numa clara violação aos princípios da isonomia e da proporcionalidade. 

O magistrado, portanto, não está obrigado a aplicar todas as sanções previstas na norma, 
podendo escolher quais as penalidades que se amoldam ao caso concreto. 

Veja também que não há mais que se falar em período mínimo de aplicação das sanções. Antes, a 
Lei 8.429/92 determinava que a suspensão dos direitos políticos se daria de 8 a 10 anos, em caso 
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de enriquecimento ilícito; de 5 a 8 anos, em caso de lesão ao erário; e de 3 a 5 anos em caso de 
ato que atenta contra princípios da Administração.  

É certo que a Lei 14.230/2021 aumentou a previsão máxima nos casos dos artigos 9º e 10 para, 
respectivamente, “até 14 anos” e “até 12 anos”; no entanto, não há mais previsão mínima, o que 
pode ocasionar, a depender do magistrado e do caso, uma duração da pena menor que antes. 
Além disso, no caso do artigo 11, não há mais previsão da sanção de suspensão de direitos 
políticos. 

O mesmo correu quanto à sanção de proibição de contratar com o poder público. 
Anteriormente, a duração era fixa: 10 anos para os atos do artigo 9º; 5 anos para os atos do 
artigo 10; e 3 anos para os atos do artigo 11.  

Agora, com a Lei 14.230/2021, esses valores passaram para “até 14 anos”, “até 12 anos”, e “até 
4 anos”, respectivamente. Novamente, não há valor determinado ou limiar mínimo, o que 
significa dizer que a sanção pode ser aplicada por duração bem abaixo de antes. 

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que as penalidades aplicadas em 
decorrência da prática de atos de improbidade administrativa podem ser revistas em recurso 
especial desde que esteja patente a violação aos princípios da proporcionalidade e da 
razoabilidade, não encontrando óbice na Sumula 7 (reexame de provas): 

2. No que tange ao dissídio invocado em relação ao REsp 1.130.198/RR, comprovada 
a divergência jurisprudencial; é possível, em sede de Recurso Especial, a revisão das 
sanções impostas por improbidade administrativa, desde que violados os princípios da 
proporcionalidade e razoabilidade. 

3. In casu, contudo, não restou demonstrada a suposta violação ao art. 12 da Lei 
8.429/92, uma vez que o Tribunal a quo aplicou, de forma fundamentada, tão 
somente a penalidade de multa civil, considerando, para isso, as peculiaridades do 
caso concreto; a reprimenda imposta se mostra, portanto, adequada e suficiente, 
diante das especificidades analisadas pela Corte de origem. (...) 

(EREsp 1215121/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA 
SEÇÃO, julgado em 14/08/2014, DJe 01/09/2014) 

Ressalte-se que no caso de a sentença determinar a reparação de dano, o pagamento do 
respectivo valor havido ilicitamente será revertido em favor da própria pessoa jurídica prejudicada 
pelo ato ilícito, se se tratar de atos que gerem enriquecimento ilícito ou lesão ao erário (artigos 9º 
e 10º): 
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Art. 18. A sentença que julgar procedente a ação fundada nos arts. 9º e 10 desta Lei 
condenará ao ressarcimento dos danos e à perda ou à reversão dos bens e valores 
ilicitamente adquiridos, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo 
ilícito. 

Além disso, a aplicação das sanções previstas na Lei 8.429/92 independe da efetiva ocorrência de 
dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento e às condutas previstas no 
art. 10 da Lei.  

Também independe da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo 
Tribunal ou Conselho de Contas; no entanto, os atos dos órgãos de controle interno ou externo, 
bem como as provas produzidas perante eles, devem ser considerados pelo juiz na formação de 
sua convicção. 

Veja a redação do artigo 21, bastante modificada pela Lei 14.230/2021: 

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; (Redação dada pela Lei nº 
14.230, de 2021) 

II - da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo 
Tribunal ou Conselho de Contas. 

§ 1º Os atos do órgão de controle interno ou externo serão considerados pelo juiz 
quando tiverem servido de fundamento para a conduta do agente público. (Incluído 
pela Lei nº 14.230, de 2021) 

§ 2º As provas produzidas perante os órgãos de controle e as correspondentes 
decisões deverão ser consideradas na formação da convicção do juiz, sem prejuízo da 
análise acerca do dolo na conduta do agente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

§ 3º As sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade 
quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa da autoria. (Incluído 
pela Lei nº 14.230, de 2021) 

§ 4º A absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por 
decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta Lei, havendo 
comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no art. 386 do 
Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal). (Incluído 
pela Lei nº 14.230, de 2021) 
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§ 5º Sanções eventualmente aplicadas em outras esferas deverão ser compensadas 
com as sanções aplicadas nos termos desta Lei. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

Nota-se que, se a sentença civil ou penal concluir pela inexistência da conduta ou pela negativa 
da autoria, produzirá efeitos em relação à ação de improbidade. E as sanções aplicadas em 
outras esferas serão compensadas com as sanções aplicadas pela 8.429/92. 

Destacamos, ainda o disposto no § 4º do artigo 21, pois em caso de decisão colegiada que 
absolva criminalmente o réu, em ação que discuta os mesmos fatos previstos na LIA, ficará 
impedido o trâmite da Ação de Improbidade Administrativa. 

 

 (CESPE - Proc (PGE SE)/PGE SE/2017) À luz da doutrina e da jurisprudência pertinentes, 
assinale a opção correta acerca da responsabilidade civil do Estado e da improbidade 
administrativa. 

a) Se um secretário de Estado autorizar a aquisição de equipamentos eletrônicos na loja de 
um irmão seu, sem licitação, mas com preços aquém dos praticados no mercado, não se 
configurará a prática de ato de improbidade administrativa, porque se trata de cargo em 
comissão e não haverá prejuízo ao erário. 

b) Um governador de estado que realizar operações financeiras irregulares e sem a 
observância das normas legais estará sujeito às sanções previstas na Lei de Improbidade 
Administrativa, ainda que tenha as suas contas aprovadas pelo tribunal de contas 
pertinente. 

c) Caso um motorista de concessionária de serviço de transporte coletivo atropele um 
ciclista, a responsabilidade civil dessa concessionária será subjetiva, haja vista o fato de, 
nessa hipótese, o ciclista não ser usuário do serviço público. 

d) Inexistirá responsabilização estatal por latrocínio que for praticado logo após a fuga de 
presos, uma vez que o dano não terá ocorrido enquanto os criminosos se encontravam sob 
a custódia estatal. 

e) Uma empresa, concessionária de serviço de transporte aéreo, não terá direito a 
indenização estatal em decorrência de prejuízos extensivos e inviabilidade de desempenho 
do serviço após a regular edição de lei que impuser o congelamento de preços de tarifas 
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aéreas, haja vista que, não havendo vícios na edição da lei, toda a sociedade deve 
submeter-se às alterações no cenário econômico advindas dessa intervenção estatal. 

Comentários 

Gabarito: letra B. 

Previsão legal expressa no art. 21, inciso II da LIA. 

Letra A: A LIA abrange os comissionados, atribuindo-lhes o status de agente público. 
Apesar de, pela narrativa, não haver prejuízo ao erário, o secretário agiu de forma 
atentatória aos princípios da administração pública. 

Letra C: A responsabilidade da concessionária será objetiva, enquanto a do Estado será 
subjetiva. 

Letra D: O entendimento do STF é no sentido de que é necessário o decurso de razoável 
tempo (ex: meses) para que a responsabilidade do Estado deixe de existir em caso 
semelhante ao da alternativa. 

Letra E: O caso da VARIG julgado pelo STF é um bom exemplo sobre a possibilidade de 
indenização. 

11.3 – Execução das Sanções 

O §9º do artigo 12, incluído pela Lei 14.230/2021, determina que as sanções dispostas na Lei 
8.429/92 somente poderão ser executadas após o trânsito em julgado da sentença condenatória. 

É a mesma lógica da presunção de inocência. 

Essa determinação vale para todas as sanções, pois a Lei 14.230/2021 não fez 
diferenciação no tocante às sanções. Anteriormente, apenas as sanções de perda 
da função pública e suspensão dos direitos políticos que exigiam o trânsito em 
julgado para serem aplicadas. Agora, todas elas exigem. 

Como já vimos no tópico 9.2 desta aula, a autoridade judicial competente também 
poderá, de acordo com artigo 20, §§ 1º e 2º (cujas redações foram dadas pela Lei 14.230/2021), 
determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, do emprego ou da função, 
por até 90 (noventa) dias, prorrogáveis uma única vez por igual prazo, mediante decisão motivada 
sem prejuízo da remuneração, em caso de: 

 a medida ser necessária à instrução processual; 
 ou para evitar a iminente prática de novos ilícitos. 
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12 – PRESCRIÇÃO 

As sanções previstas na lei 8.429/92 estão elencadas no artigo 12, acima analisado. Dentre as 
penalidades previstas, estão a perda de bens ou valores, proibição de contratar com a 
administração pública, aplicação de multa e ressarcimento ao erário, dentre outras. 

Em tese, a pena de ressarcimento ao erário seria imprescritível, por força do parágrafo 5º, do 
artigo 37, da Constituição Federal: 

CF. Art. 37.  

§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer 
agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas 
ações de ressarcimento. 

Este sempre foi o entendimento dominante na doutrina e jurisprudência pátrias: as penalidades 
da Lei de Improbidade Administrativa prescrevem segundo o artigo 23 e a penalidade de 
ressarcimento ao erário seria imprescritível, conforme artigo 37, parágrafo 5º, da Constituição 
Federal. 

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal veio sendo reiteradamente provocado quanto aos 
limites da interpretação do parágrafo 5º, deste artigo 37 da Constituição. 

Inicialmente, o STF pacificou o entendimento de que seria prescritível a ação de reparação de 
danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. Dito de outro modo, se o Poder Público sofreu 
um dano ao erário decorrente de um ilícito civil e deseja ser ressarcido, ele deverá ajuizar a ação 
no prazo prescricional previsto em lei, inexistindo razão para se defender a imprescritibilidade 
(STF. Plenário. RE 669069/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 03/02/2016). 

Porém, em julgado de agosto de 2018, o Supremo Tribunal Federal entendeu, por 6 votos a 5, 
que eram imprescritíveis as ações de ressarcimento envolvendo atos de improbidade 
administrativa praticados DOLOSAMENTE.  

São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato 
doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.  

STF. Plenário. RE 852475/SP, Rel. orig. Min. Alexandre de Moraes, Rel. para acórdão 
Min. Edson Fachin, julgado em 08/08/2018 (Info 910) 
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A intenção aqui era diferenciar os atos de improbidade cometidos em modalidade culposa (os 
quais deveriam seguir o prazo prescricional determinado na LIA), dos atos praticados em 
modalidade dolosa (os quais seriam imprescritíveis). 

Com o advento da Lei 14.230/2021, extinguiu-se, como já vimos no decorrer da aula, 
a modalidade culposa. Como, atualmente, os atos de improbidade administrativa só 
podem ser praticados de forma dolosa, pode-se dizer que todas as ações de 
ressarcimento envolvendo atos de improbidade administrativa são imprescritíveis. 

 

Ação de reparação de danos à Fazenda Pública 
decorrentes de ilícito civil 

PRESCRITÍVEL 

(STF RE 669069/MG) 
Ação de ressarcimento decorrente de ato de 
improbidade administrativa (atualmente, só 

existe a modalidade dolosa) 

IMPRESCRITÍVEL 

(§ 5º do art. 37 da CF/88). 

Quanto ao prazo prescricional da ação de improbidade administrativa em si, anteriormente, esse 
era de 5 anos, contados do término do exercício do mandato, do cargo em comissão ou da 
função de confiança. Com a publicação da Lei 14.230/2021, o prazo prescricional foi aumentado 
para 8 anos, contados da prática do ato. Veja a nova redação do artigo 23: 

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.       

Sobre a suspensão do prazo, tem-se que a instauração de inquérito civil ou de 
processo administrativo para apuração ato de improbidade suspende o curso do 

prazo prescricional por, no máximo, 180 dias corridos. A contagem recomeça a correr após a 
conclusão do inquérito ou, caso este não seja concluído, esgotado o prazo de suspensão. 

O mencionado inquérito será concluído no prazo de 365 dias corridos, prorrogável uma única 
vez por igual período, mediante ato fundamentado submetido à revisão da instância competente 
do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Encerrado esse prazo, a ação 
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deverá ser proposta no prazo de 30 (trinta) dias, se não for caso de arquivamento do inquérito 
civil. 

Sobre a interrupção do prazo, podemos dizer que ocorre em, basicamente, 3 hipóteses, 
conforme art. 23, § 4º da Lei 8.429/92: 

 pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa; 
 pela publicação de sentença condenatória; 
 pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal (TJ, TRF, STJ, STF) que a confirme a 

sentença/acórdão condenatório ou que reforme sentença/acórdão de improcedência. 

Observe que o simples ajuizamento da ação dentro do prazo previsto em lei já interrompe a 
prescrição da pretensão condenatória, ainda que a citação do réu seja efetivada após esse 
prazo. Assim, se a ação de improbidade foi ajuizada dentro do prazo prescricional, eventual 
demora na citação do réu não prejudica a pretensão condenatória da parte autora. Essa é 
também a posição do STJ. 

Veja também o que determina os §§ 5º e 8º: 

Art. 23. (...) 

§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela 
metade do prazo previsto no caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

(...) 

§ 8º O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a 
requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da 
pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos 
referidos no § 4º, transcorra o prazo previsto no § 5º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 
14.230, de 2021) 

Portanto, pode-se dizer que, com o advento da Lei 14.230/2021, há prescrição intercorrente na 
ação de improbidade administrativa. 

Ademais, tanto a suspensão quanto a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente 
a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade. Inclusive, nos atos de 
improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção 
relativas a qualquer deles estendem-se aos demais. 
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E qual o prazo prescricional aplicável aos terceiros? 

De acordo com o entendimento pacífico do STJ em consonância com a doutrina majoritária, o 
prazo prescricional será analisado da mesma forma que o prazo aplicável ao agente público que 
tenha atuado em conluio com o terceiro. Como a Lei 14.230/2021 foi silente quanto a esse 
tópico, acreditamos que o entendimento se mantém. 

Súmula 634-STJ: Ao particular aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei 
de Improbidade Administrativa para o agente público. 

 

(FCC - JE TJAL/TJ AL/2015) Um prefeito municipal é acusado de adquirir, no exercício de 
seu mandato, uma casa de valor desproporcional à evolução de seu patrimônio e à sua 
renda. A acusação resultou em uma ação por improbidade administrativa, ajuizada pelo 
Ministério Público quatro anos após o término do mandato do prefeito, o que significa 
dizer seis anos após a aquisição da casa. Nessa situação, considerando o regime da Lei no 
8.429/92, a conduta do prefeito caracteriza ato de improbidade administrativa, que 

a) causa prejuízo ao erário e simultaneamente atenta contra os princípios da Administração 
pública, porém a respectiva ação está prescrita. 

b) importa enriquecimento ilícito, porém a respectiva ação está prescrita. 

c) causa prejuízo ao erário, porém a respectiva ação está prescrita. 

d) importa enriquecimento ilícito, e a respectiva ação não está prescrita. 

e) atenta contra os princípios da Administração pública, que pretere os demais tipos legais 
de improbidade, e a respectiva ação não está prescrita. 
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Comentários 

Gabarito: letra D. 

De acordo com o art. 9º, VII da LIA a alternativa trata de enriquecimento ilícito. De acordo 
com a nova redação do art. 23, I, pela Lei 14.230/2021, o prefeito será processado por ato 
de improbidade administrativa, pois o prazo prescricional de 8 anos se inicia da prática do 
ato, ou seja, da compra da casa. Como só decorreram 6 anos, o prazo ainda não 
prescreveu. 

Por fim, ressalte-se que, na forma do artigo 23-A, incluído pela Lei 14.230/2021, é dever do 
poder público oferecer contínua capacitação aos agentes públicos e políticos que atuem com 
prevenção ou repressão de atos de improbidade administrativa. 

Em caso de atos que ensejem enriquecimento ilícito, perda patrimonial, desvio, apropriação, 
malbaratamento ou dilapidação de recursos públicos dos partidos políticos, ou de suas 
fundações, serão responsabilizados nos termos da Lei nº 9.096/1995. 

JURISPRUDÊNCIA CORRELATA 

A seguir, transcreve-se novamente toda a jurisprudência utilizada na presente aula para que o 
aluno possa tentar memorizar os trechos mais importantes. 

Supremo Tribunal Federal 

Ementa: Direito Constitucional. Agravo Regimental em Petição. Sujeição dos Agentes 
Políticos a Duplo Regime Sancionatório em Matéria de Improbidade. Impossibilidade 
de Extensão do Foro por Prerrogativa de Função à Ação de Improbidade 
Administrativa. 1. Os agentes políticos, com exceção do Presidente da República, 
encontram-se sujeitos a um duplo regime sancionatório, de modo que se submetem 
tanto à responsabilização civil pelos atos de improbidade administrativa, quanto à 
responsabilização político-administrativa por crimes de responsabilidade. Não há 
qualquer impedimento à concorrência de esferas de responsabilização distintas, de 
modo que carece de fundamento constitucional a tentativa de imunizar os agentes 
políticos das sanções da ação de improbidade administrativa, a pretexto de que estas 
seriam absorvidas pelo crime de responsabilidade. A única exceção ao duplo regime 
sancionatório em matéria de improbidade se refere aos atos praticados pelo 
Presidente da República, conforme previsão do art. 85, V, da Constituição. 2. O foro 
especial por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal em relação às 
infrações penais comuns não é extensível às ações de improbidade administrativa, de 
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natureza civil. Em primeiro lugar, o foro privilegiado é destinado a abarcar apenas as 
infrações penais. A suposta gravidade das sanções previstas no art. 37, § 4º, da 
Constituição, não reveste a ação de improbidade administrativa de natureza penal. 
Em segundo lugar, o foro privilegiado submete-se a regime de direito estrito, já que 
representa exceção aos princípios estruturantes da igualdade e da república. Não 
comporta, portanto, ampliação a hipóteses não expressamente previstas no texto 
constitucional. E isso especialmente porque, na hipótese, não há lacuna constitucional, 
mas legítima opção do poder constituinte originário em não instituir foro privilegiado 
para o processo e julgamento de agentes políticos pela prática de atos de 
improbidade na esfera civil. Por fim, a fixação de competência para julgar a ação de 
improbidade no 1o grau de jurisdição, além de constituir fórmula mais republicana, é 
atenta às capacidades institucionais dos diferentes graus de jurisdição para a 
realização da instrução processual, de modo a promover maior eficiência no combate 
à corrupção e na proteção à moralidade administrativa. 3. Agravo regimental a que se 
nega provimento. 

(Pet 3240 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. 
ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2018, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 21-08-2018 PUBLIC 22-08-2018) 

EMENTA Questão de ordem. Ação civil pública. Ato de improbidade administrativa. 
Ministro do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Competência da Corte para 
processar e julgar seus membros apenas nas infrações penais comuns. 1. Compete ao 
Supremo Tribunal Federal julgar ação de improbidade contra seus membros. 2. 
Arquivamento da ação quanto ao Ministro da Suprema Corte e remessa dos autos ao 
Juízo de 1º grau de jurisdição no tocante aos demais. 

(Pet 3211 QO, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. 
MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 13/03/2008, DJe-117 DIVULG 26-06-
2008 PUBLIC 27-06-2008 EMENT VOL-02325-01 PP-00061 LEXSTF v. 30, n. 357, 2008, 
p. 148-163) 

É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito 
civil. 

Dito de outro modo, se o Poder Público sofreu um dano ao erário decorrente de um 
ilícito civil e deseja ser ressarcido, ele deverá ajuizar a ação no prazo prescricional 
previsto em lei. 

STF. Plenário. RE 669069/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 03/02/2016 
(repercussão geral). 
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São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato 
doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. STF. Plenário. RE 852475/SP, 
Rel. orig. Min. Alexandre de Moraes, Rel. para acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 
08/08/2018 (Info 910) 

Superior Tribunal de Justiça 

Súmula 208 – STJ - Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal 
por desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal. 

Súmula 209 – STJ - Compete à Justiça Estadual processar e julgar Prefeito por desvio 
de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal. 

Súmula 591 – STJ - É permitida a “prova emprestada” no processo administrativo 
disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o 
contraditório e a ampla defesa 

Súmula 634-STJ - Ao particular aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei 
de Improbidade Administrativa para o agente público. 

7. Enfim, os sujeitos ativos do atos de improbidade administrativa não são apenas os 
servidores públicos, mas todos aqueles eu estejam abrangidos no conceito de agente 
público, conforme os artigos 1º, parágrafo único, e 2º, da Lei 8429/92. Nesse sentido: 
AgRg no REsp 1196801/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira 
Turma, DJe 26/08/2014, MS 21.042/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 
Primeira Seção, Dje 17/12/2015, E REsp 1081098/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira 
Turma, DJe 03/09/2009. 8. Assim, tendo em vista que figura no polo passivo a 
AGROINDUSTRIAL URUARA S/A, equiparada a agente público, o processamento da 
Ação de Improbidade Administrativa é possível, pois há legitimidade passiva. 9. 
Recurso Especial provido. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp. 1357235/PA, Rel. Ministro Herman 
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/11/2016, DJe 30/11/2016. 

Os agentes políticos sujeitos a crime de responsabilidade, ressalvados os atos 
ímprobos cometidos pelo Presidente da República (art. 86 da CF) e pelos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, não são imunes às sanções por ato de improbidade 
previstas no art. 37, § 4º, da CF.  
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Os agentes políticos municipais se submetem aos ditames da Lei de Improbidade 
Administrativa - LIA, sem prejuízo da responsabilização política e criminal estabelecida 
no Decreto-Lei n. 201/1967. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência em tese. Edição 40, disponível 
em http://www.stj.jus.br . Acesso em 11/01/2019. 

(...)2. A norma constitucional prevista no § 4º do art. 37 exigiu tratamentos 
sancionatórios diferenciados entre os atos ilícitos em geral (civis, penais e político-
administrativos) e os atos de improbidade administrativa, com determinação expressa 
ao Congresso Nacional para edição de lei específica (Lei 8.429/1992), que não punisse 
a mera ilegalidade, mas sim a conduta ilegal ou imoral do agente público voltada para 
a corrupção, e a de todo aquele que o auxilie, no intuito de prevenir a corrosão da 
máquina burocrática do Estado e de evitar o perigo de uma administração corrupta 
caracterizada pelo descrédito e pela ineficiência. 3. A Constituição Federal inovou no 
campo civil para punir mais severamente o agente público corrupto, que se utiliza do 
cargo ou de funções públicas para enriquecer ou causar prejuízo ao erário, 
desrespeitando a legalidade e moralidade administrativas, independentemente das já 
existentes responsabilidades penal e político-administrativa de Prefeitos e Vereadores. 
4. Consagração da autonomia de instâncias. Independentemente de as condutas dos 
Prefeitos e Vereadores serem tipificadas como infração penal (artigo 1º) ou infração 
político-administrativa (artigo 4º), previstas no DL 201/67, a responsabilidade civil por 
ato de improbidade administrativa é autônoma e deve ser apurada em instância 
diversa. 5. NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário. TESE DE 
REPERCUSÃO GERAL: “O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de 
responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de 
improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das 
instâncias”. 

(RE 976566, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 
13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-
2019) 

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO ESPECIAL 
INTERPOSTO PELA RÉ. AÇÃO MOVIDA CONTRA TABELIÃ DE OFÍCIO DE NOTAS, 
POR ALEGADA AUSÊNCIA DE REPASSE, A TEMPO E MODO, DE QUANTIA 
REFERENTE À TAXA DE FISCALIZAÇÃO JUDICIÁRIA DEVIDA À FAZENDA 
ESTADUAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E 
CONFIRMAÇÃO EM GRAU DE APELAÇÃO. DIVERGÊNCIA PRETORIANA 
INDEMONSTRADA. NOTÁRIOS E REGISTRADORES DE SERVENTIAS NÃO 
OFICIALIZADAS. SUBMISSÃO À LEI Nº 8.429/1992. SIMULTÂNEA 

http://www.stj.jus.br/
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CARACTERIZAÇÃO, NA ESPÉCIE, DAS CONDUTAS ÍMPROBAS DE 
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, DE DANO AO ERÁRIO E DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO 
NO RECURSO ESPECIAL, O QUE ATRAI A SÚMULA 283/STF. INDEPENDÊNCIA DAS 
ESFERAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA.  DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE 
E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DAS SANÇÕES IMPOSTAS EM PRIMEIRA 
INSTÂNCIA E CONFIRMADAS EM APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 

2. Consoante a jurisprudência do STJ e a doutrina pátria, notários e registradores estão 
abrangidos no amplo conceito de "agentes públicos", na categoria dos "particulares 
em colaboração com a Administração". (...) 

(REsp 1186787/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
24/04/2014, DJe 05/05/2014) 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ESTAGIÁRIA. ENQUADRAMENTO NO 
CONCEITO DE AGENTE PÚBLICO PRECONIZADO PELA LEI 8.429/92. 
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 

4. Contudo, o conceito de agente público, constante dos artigos 2º e 3º da Lei 
8.429/1992, abrange não apenas os servidores públicos, mas 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 na Administração Pública. 

5. Assim, o estagiário que atua no serviço público, ainda que transitoriamente, 
remunerado ou não, se enquadra no conceito legal de agente público preconizado 
pela Lei 8.429/1992. Nesse sentido: Resp 495.933-RS, Ministro Luiz Fux, Primeira 
Turma, DJe 19/4/2004, MC 21.122/CE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. 
p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/3/2014. 

6. Ademais, as disposições da Lei 8.429/1992 são aplicáveis também àquele que, 
mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de 
improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma, direta ou indireta, pois o 
objetivo da Lei de Improbidade é não apenas punir, mas também afastar do serviço 
público os que praticam atos incompatíveis com o exercício da função pública. 

7. Recurso Especial provido. 

(REsp 1352035/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 
em 18/08/2015, DJe 08/09/2015) 
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ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA 
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA DE PERDA DE CARGO A MEMBRO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 

1. Recurso especial no qual se discute a possibilidade de haver aplicação da pena de 
perda do cargo a membro do Ministério Público, em ação civil pública por ato de 
improbidade administrativa. 

2. Constatado que a Corte de origem empregou fundamentação adequada e 
suficiente para dirimir a controvérsia, é de se afastar a alegada violação do art. 535 do 
CPC. 

3. Nos termos do art. 37, § 4º, da Constituição Federal e da Lei n. 

8.429/1992, qualquer agente público, de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios pode ser punido com a pena de perda 
do cargo que ocupa, pela prática de atos de improbidade administrativa. 

4. A previsão legal de que o Procurador-Geral de Justiça ou o Procurador-Geral da 
República ajuizará ação civil específica para a aplicação da pena de demissão ou perda 
do cargo, nos casos elencados na lei, dentre os quais destacam-se a prática de crimes 
e os atos de improbidade, não obsta que o legislador ordinário, cumprindo o 
mandamento do § 4º do art. 37 da Constituição Federal, estabeleça a pena de perda 
do cargo a membro do Ministério Público quando comprovada a prática de ato 
ímprobo, em ação civil pública específica para sua constatação. 

5. Na legislação aplicável aos membros do Ministério Público, asseguram-se à 
instituição as providências cabíveis para sancionar o agente comprovadamente 
ímprobo. Na Lei n. 8.429/1992, o legislador amplia a legitimação ativa, ao prever que 
a ação será proposta "pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada" 
(art.17). Não há competência exclusiva do Procurador-Geral. 

6. Assim, a demissão por ato de improbidade administrativa de membro do Ministério 
Público (art. 240, inciso V, alínea b, da LC n. 75/1993) não só pode ser determinada 
pelo trânsito em julgado de sentença condenatória em ação específica, cujo 
ajuizamento foi provocado por procedimento administrativo e é da competência do 
Procurador-Geral, como também pode ocorrer em decorrência do trânsito em julgado 
da sentença condenatória proferida em ação civil pública prevista na Lei n. 
8.429/1992. Inteligência do art.12 da Lei n. 8.429/1992. 
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7. Recurso especial provido para declarar a possibilidade de, em ação civil pública por 
ato de improbidade administrativa, ser aplicada a pena de perda do cargo a membro 
do Ministério Público, caso a pena seja adequada à sua punição. 

(REsp 1191613/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 
julgado em 19/03/2015, DJe 17/04/2015) 

É inviável a propositura de ação civil de improbidade administrativa exclusivamente 
contra o particular, sem a concomitante presença de agente público no polo passivo 
da demanda. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência em tese. Edição nº 38: 
Improbidade Administrativa, disponível em http://www.stj.jus.br/ . Acesso em 
11/01/2019. 

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE 
FIGURAR APENAS PARTICULARES NO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE AGENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. 
PRECEDENTES. (...) 

4. É inegável que o particular sujeita-se à Lei de Improbidade Administrativa, porém, 
para figurar no polo passivo, deverá, como bem asseverou o eminente Min. Sérgio 
Kukina, "a) induzir, ou seja, incutir no agente público o estado mental tendente à 
prática do ilícito; b) concorrer juntamente com o agente público para a prática do ato; 
e c) quando se beneficiar, direta ou indiretamente do ato ilícito praticado pelo agente 
público" (REsp 1.171.017/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 
25/2/2014, DJe 6/3/2014.) (grifo nosso). 

5. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que "os 
particulares não podem ser responsabilizados com base na LIA sem que figure no pólo 
passivo um agente público responsável pelo ato questionado, o que não impede, 
contudo, o eventual ajuizamento de Ação Civil Pública comum para obter o 
ressarcimento do Erário" (REsp 896.044/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda 
Turma, julgado em 16.9.2010, DJe 19.4.2011). Agravo regimental improvido. 

(AgRg no AREsp 574.500/PA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 10/06/2015) 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA, CREDENCIADO EM 
HOSPITAL PRIVADO (INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA SEM FINS LUCRATIVOS) 
VINCULADO (O HOSPITAL) AO SUS. COBRANÇA PECUNIÁRIA PARA A 

http://www.stj.jus.br/internet_docs/jurisprudencia/jurisprudenciaemteses/Jurisprud%C3%AAncia%20em%20teses%2040%20-%20Improbidade%20Administrativa%20II.pdf
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REALIZAÇÃO DE PARTO, QUANDO O PROCEDIMENTO JÁ ESTAVA CUSTEADO 
PELO CONVÊNIO ASSISTENCIAL DE SAÚDE DA PARTURIENTE. SERVIÇO NÃO 
FINANCIADO PELO SUS. IMPOSSIBILIDADE DE AMOLDAMENTO DA CONDUTA 
NO ART. 11 DA LEI 8.429/92, POR NÃO COMPROVADA A CONDIÇÃO DE AGENTE 
PÚBLICO DO RECORRENTE E NEM LESÃO A INTERESSES DO ERÁRIO. RECURSO 
ESPECIAL PROVIDO. 

1. A tipificação de determinada conduta como ímproba, à luz da Lei 8.429/92, exige 
analisar se o ato investigado foi, efetivamente, praticado por Agente Público ou a ele 
equiparado, no exercício do munus público, nos moldes delineados pelo art. 2o. da 
LIA, bem como se houve lesão a bens e interesses das entidades relacionadas no art. 
1o. da Lei de Improbidade. 

2. In casu, observa-se que o recorrente - Médico Ginecologista e Obstetra, 
credenciado ao Hospital e Maternidade Gota de Leite - cobrou da paciente o valor de 
R$ 980,00 pelo parto realizado, apesar deste procedimento já estar sendo pago pelo 
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE), com o qual a 
vítima possui convênio. 

3. O fato de o Hospital e Maternidade Gota de Leite possuir vínculo com o SUS não 
quer dizer que o referido Hospital somente presta serviços na qualidade de instituição 
pertencente à rede pública de saúde, pois o art. 199 da CF/88 possibilita a 
participação complementar da iniciativa privada na prestação dos serviços em 
comento, mediante contrato de direito público ou convênios, o que não impede a 
Instituição de prestar serviços particulares àqueles de demandam seus serviços nesta 
qualidade. 

4. Neste caso, duas hipóteses de prestação de serviços podem ocorrer: (a) 
requerimento de atendimento médico-hospitalar com esteio no convênio/contrato de 
direito público (função pública delegada), caso em que as despesas com a prestação 
do serviço pleiteado serão arcados pelo SUS, com o orçamento da Seguridade Social, 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 199 da CF); e (b) 
requerimento de atendimento particular dos serviços em exame, quando a 
contraprestação ao Hospital será custeada pelo próprio paciente - seja mediante seu 
plano de saúde/convênio, ou seja mediante seus próprios rendimentos. 

5. O Hospital e Maternidade Gota de Leite atua em parceria com o Poder Público na 
prestação de serviços de saúde à população, somente podendo ser qualificada no art. 
1o. da Lei de Improbidade quando presta atendimento médico-hospitalar financiado 
pelo SUS. 
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6. Se o parto da vítima foi custeado pelo IAMSPE (e a Maternidade realizou tal 
intervenção cirúrgica à luz das diretrizes da iniciativa privada), não há como sustentar 
que o Médico recorrente prestou os serviços na qualidade de Agente Público, pois 
mencionada qualificação somente restaria configurada se o serviço tivesse sido 
custeado pelos cofres públicos, o que não ocorreu no caso concreto; ademais, não há 
comprovação de lesão ou ameaça de lesão a res pública. 

7. Ausente a comprovação da qualidade de Agente Público do recorrente, bem como 
a de lesão a interesse de qualquer das entidades elencadas no art. 1o. da LIA, inviável 
se mostra a manutenção da condenação do Médico por ato de improbidade; se algo 
houver a punir, será o eventual resíduo disciplinar (CRM), por hipotética ofensa a 
particular.  

8. Recurso Especial provido. 

(REsp 1414669/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 27/03/2014) 

PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. A 
ação de improbidade administrativa deve ser processada e julgada nas instâncias 
ordinárias, ainda que proposta contra agente político que tenha foro privilegiado no 
âmbito penal e nos crimes de responsabilidade. Reclamação improcedente. 

(Rcl 12.514/MT, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, CORTE ESPECIAL, julgado em 
13/03/2014, DJe 21/03/2014) 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. OS AGENTES POLÍTICOS ESTÃO SUJEITOS ÀS SANÇÕES POR 
ATO DE IMPROBIDADE (LEI 8.429/92). ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE 
ESPECIAL/STJ NA RCL 2.790/SC, REL. MIN. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJE 4.3.2010. 
RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. AGRAVO REGIMENTAL 
DESPROVIDO. 

1. Excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados pelo Presidente da 
República, cujo julgamento se dá em regime especial pelo Senado Federal (arts. 85 e 86 
da CF/88), não há norma constitucional alguma que imunize os agentes políticos, 
sujeitos a crime de responsabilidade, de quaisquer das sanções por ato de improbidade 
previstas no art. 37, § 4o. da Constituição Federal. Ressalva do ponto de vista do 
Relator. 

2.   Agravo Regimental desprovido. 
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(AgRg no REsp 1197469/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 11/12/2015) 

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. REELEIÇÃO. PREFEITO 
MUNICIPAL. INTERREGNO ENTRE MANDATOS. ELEIÇÃO ANULADA. POSSE DO 
PRESIDENTE DA CÂMARA POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. NOVO 
PLEITO. POSSE COM CONCLUSÃO DO MANDATO NA REELEIÇÃO. MANDATOS 
CONSECUTIVOS. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TÉRMINO DO SEGUNDO 
MANDATO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA LEI 
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AOS AGENTES POLÍTICOS. POSSIBILIDADE. 
PRECEDENTES.  ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO CARACTERIZADO. CONTRATO 
SEM LICITAÇÃO DE PESSOA VEDADO PELA LEI ORGÂNICA. VIOLAÇÃO DOS 
PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, MORALIDADE E LEGALIDADE.  PRECEDENTES. 
REVISÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE REEXAME DE MATÉRIA 
FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 

1. Cinge-se a controvérsia dos autos, a saber se ocorreu ou não a prescrição da ação 
civil pública, por improbidade administrativa, uma vez que houve um lapso temporal 
entre o primeiro mandato de prefeito municipal, cumprido integralmente, e o 
segundo, após anulação do pleito eleitoral, com posse provisória do Presidente da 
Câmara, por determinação da Justiça Eleitoral. 

2. Reeleição pressupõe mandatos consecutivos. A legislatura corresponde a um 
período, atualmente, em caso de prefeitos, de quatro anos. O fato de o Presidente da 
Câmara Municipal ter assumido provisoriamente, conforme determinação da Justiça 
Eleitoral, até que fosse providenciada nova eleição, não descaracterizou a legislatura, 
esta correspondente ao período de 01 de janeiro de 2005 a 31 dezembro de 2008. 

3. Não ocorrendo a prescrição, prevalece o entendimento jurisprudencial pacífico 
desta Corte, no sentido de que, no caso de agente político detentor de mandato 
eletivo ou de ocupantes de cargos de comissão e de confiança inseridos no polo 
passivo da ação, inicia-se a contagem do prazo com o fim do mandato. Exegese do 
art. 23, I, da Lei 8.429/92. Precedentes. 

4. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que a Lei 
8.429/1992 se aplica aos agentes políticos. Precedentes. 

5. No caso dos autos, ficou comprovada a utilização de recursos públicos na 
contratação de transporte escolar, sem licitação, sendo o contratado pai de um 
vereador, conduta vedada pela Lei Orgânica Municipal. Caso em que a conduta do 
agente se amolda ao disposto no art. 11 da Lei 8.429/1992, pois atenta contra os 
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princípios da administração pública, em especial a impessoalidade, a moralidade e a 
legalidade. Precedentes. 

6. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a revisão da dosimetria 
das sanções aplicadas em ações de improbidade administrativa implica reexame do 
conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra na Súmula 7/STJ, salvo em 
hipóteses excepcionais, nas quais, da leitura do acórdão recorrido, exsurgir a 
desproporcionalidade entre o ato praticado e as sanções aplicadas, o que não é o 
caso vertente. Recurso especial improvido. 

(REsp 1414757/RN, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado 
em 06/10/2015, DJe 16/10/2015) 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE. CONTRATAÇÕES DE 
SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS SEM LICITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO E PAGAMENTO 
ADMINISTRATIVO SEM A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TERCEIRO QUE NÃO 
É AGENTE PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. INDENIZAÇÃO DO ERÁRIO. 
IMPRESCRITIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO EM TODOS OS ATOS DE IMPROBIDADE E 
CONLUIO. SÚMULA 7/STJ. DOLO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 

1. Ação civil de improbidade relativa a contratações, ao longo do ano de 1994, de 
serviços publicitários sem licitação e que teriam sido pagos sem a devida prestação 
pelo contratado. 

2. A pretensão de indenização ao erário é imprescritível. Precedentes. 

3. Em relação ao terceiro que não detém a qualidade de agente público, incide 
também a norma do art. 23 da Lei nº 8.429/1992 para efeito de aferição do termo 
inicial do prazo prescricional. 

4. O reconhecimento da efetiva participação e induzimento por parte do recorrente 
na prática dos atos de improbidade decorreu do aprofundado de exame das provas 
nas instâncias ordinárias, sendo inviável rever o tema nesta Corte diante da vedação 
contida na Súmula 7/STJ. 

5. No tocante à exigência de dolo para a tipificação dos atos de improbidade 
disciplinados nos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992, carece do indispensável 
prequestionamento. 

6. Recurso especial conhecido em parte e não provido. 
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(REsp 1156519/RO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 
18/06/2013, DJe 28/06/2013) 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
ATO QUE EXCLUI LITISCONSORTES DA RELAÇÃO PROCESSUAL. NATUREZA 
JURÍDICA.  DÚVIDA RAZOÁVEL. RECURSO DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE DE 
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. 

1. A controvérsia dos autos cinge-se a saber qual o recurso cabível contra decisão, em 
ação de improbidade administrativa, que extingue o processo sem resolução de 
mérito em relação a alguns dos réus. 

2. O Tribunal a quo não conheceu da apelação, ao argumento de que seria "erro 
grave, injustificável", porquanto o recurso cabível seria agravo de instrumento. 
Rejeitou também a aplicação do princípio da fungibilidade, em que pese o recurso 
tenha sido interposto dentro do prazo estabelecido para interposição de agravo. 

3. O Superior Tribunal de Justiça somente não admite "o princípio da fungibilidade 
recursal quando não houver dúvida objetiva sobre qual o recurso a ser interposto, 
quando o dispositivo legal não for ambíguo, quando não houver divergência 
doutrinária ou jurisprudencial quanto à classificação do ato processual recorrido e a 
forma de atacá-lo" (EDcl no AgRg na Rcl 1.450/PR, Rel. Min. Edson Vidigal, Corte 
Especial, DJ 29.8.2005). 

4. É necessário interpretar os seus institutos sempre do modo mais favorável ao 
acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CRFB). Assim, cabível a aplicação do princípio da 
fungibilidade, pois o recurso de apelação foi interposto no mesmo prazo do agravo de 
instrumento. Não existe na lei, expressamente, esclarecimento sobre qual o recurso 
cabível, além do que não há consenso na doutrina e na jurisprudência sobre o tema. 
Agravo regimental provido. 

(AgRg no REsp 1305905/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 13/10/2015, DJe 18/12/2015) 

Aplica-se a medida cautelar de indisponibilidade dos bens do art. 7º aos atos de 
improbidade administrativa que impliquem violação dos princípios da administração 
pública do art. 11 da LIA. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência em tese. Edição 40, disponível 
em http://www.stj.jus.br . Acesso em 11/01/2019 

http://www.stj.jus.br/
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ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ERRO DE 
CAPITULAÇÃO DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO EXPRESSA NO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIAS NÃO DEVIDAMENTE 
PREQUESTIONADAS. SÚMULAS 282 E 356, AMBAS EDITADAS PELO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. MEDIDA QUE DEVE SER 
SUFICIENTE A GARANTIR O INTEGRAL RESSARCIMENTO DE EVENTUAL PREJUÍZO 
AO ERÁRIO, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO, AINDA, O VALOR DE POSSÍVEL 
MULTA CIVIL COMO SANÇÃO AUTÔNOMA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DESTA MEDIDA CAUTELAR. 
PRECEDENTES DO STJ. 

1. Não houve o prequestionamento quanto ao suposto erro na capitulação da conduta 
enquanto inserta no art. 11 da Lei nº 8.429/92 - e não em seu art. 10º - e tampouco 
quanto aos arts. 128 e 460 do Código de Processo Civil, sendo certo que não foram 
opostos embargos de declaração perante as vias ordinárias. Incidência, por analogia, 
das Súmulas 282 e 356, ambas editadas pelo Supremo Tribunal Federal. 

2. No que tange à justeza do decreto da indisponibilidade de bens, o acórdão 
recorrido consignou que a medida de indisponibilidade é proporcional ao dano 
investigado, incluindo-se nela também o valor da possível multa a ser aplicada. Esse 
entendimento se firmou na mesma orientação deste Sodalício nos termos dos 
seguintes precedentes: AgRg no REsp 1311013/RO, Rel. Ministro HUMBERTO 
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 13/12/2012; AgRg no 
REsp 1311465/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 
em 04/09/2012, DJe 24/09/2012, dentre outros. 

3. Ainda que se considere que a conduta é subsumível ao art. 11 da Lei de Improbidade 
Administrativa, mesmo assim é cabível a medida de indisponibilidade. 

4. Agravo regimental não provido. 

(AgRg no REsp 1299936/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe 23/04/2013) 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. DECRETO DE INDISPONIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. 
POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é assente em admitir a decretação 
de indisponibilidade prevista na Lei de Improbidade Administrativa sobre bem de 
família. Precedentes: AgInt no REsp 1633282/SC, Segunda Turma, Rel. Ministro 
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Francisco Falcão, DJe 26/06/2017; AgRg no REsp 1483040/SC, Primeira Turma, Minha 
Relatoria, DJe 21/09/2015; REsp 1461882/PA, Primeira Turma, Rel. Ministro Sérgio 
Kukina, DJe 12/03/2015. 2. Agravo interno não provido.  

(AgInt no REsp 1670672/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 30/11/2017, DJe 19/12/2017 

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIVISÃO DA REMUNERAÇÃO DE ASSESSOR 
PARLAMENTAR. MAL USO DE DINHEIRO PÚBLICO PARA REMUNERAR TERCEIRO. 
PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES. ACÓRDÃOS 
ORIUNDOS DA MESMA TURMA JULGADORA. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS 
DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO PARADIGMA DA PRIMEIRA TURMA. DIVERGÊNCIA 
COMPROVADA. É POSSÍVEL A REVISÃO DAS PENALIDADES APLICADAS POR 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, DESDE QUE VIOLADOS OS PRINCÍPIOS DA 
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, O QUE NÃO SE VERIFICA NA 
HIPÓTESE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 

1. Não são cabíveis embargos de divergência fundados em paradigmas oriundos da 
mesma Turma julgadora, no caso a Segunda Turma do STJ. 

2. No que tange ao dissídio invocado em relação ao REsp 1.130.198/RR, comprovada 
a divergência jurisprudencial; é possível, em sede de Recurso Especial, a revisão das 
sanções impostas por improbidade administrativa, desde que violados os princípios da 
proporcionalidade e razoabilidade. 

3. In casu, contudo, não restou demonstrada a suposta violação ao art. 12 da Lei 
8.429/92, uma vez que o Tribunal a quo aplicou, de forma fundamentada, tão 
somente a penalidade de multa civil, considerando, para isso, as peculiaridades do 
caso concreto; a reprimenda imposta se mostra, portanto, adequada e suficiente, 
diante das especificidades analisadas pela Corte de origem. 

4. Embargos de Divergência conhecidos e desprovidos. 

(EREsp 1215121/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA 
SEÇÃO, julgado em 14/08/2014, DJe 01/09/2014) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Chegamos ao final da nossa aula!  

Espero que vocês tenham gostado!  

Quaisquer dúvidas, estou às ordens nos seguintes contatos: 

Grande abraço, 

Igor Maciel 

profigormaciel@gmail.com 

 

Convido-os a seguir minhas redes sociais. Basta clicar no ícone desejado: 

 

@ProfIgorMaciel  

 

QUESTÕES COMENTADAS 

Todas as questões abaixo foram atualizadas pela redação dada pela Lei 14.230/21. 

1. (NC-UFPR - Proc Mun (Curitiba)/Pref Curitiba/2019) Para parte significativa da doutrina, o 
“ato de improbidade é ato ilícito doloso, decorrente de desonestidade do agente, que cause 
prejuízo à Administração, acarrete enriquecimento ilícito a um cidadão ou pessoa jurídica ou esteja 
previsto em um dos incisos do art. 11 da Lei nº 8.429/92” (HARGER, 2015). Entretanto, o assunto 
está longe de ser consensual, notadamente em uma sociedade fortemente punitivista como a 
brasileira. Com relação ao assunto e à legislação mencionada, assinale a alternativa correta. 

https://www.facebook.com/profigormaciel/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.youtube.com/channel/UC8j0Uou4WqygSNVXJhWHLvQ
https://www.instagram.com/profigormaciel/
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a) É consenso jurisprudencial e doutrinário que a Lei de Improbidade Administrativa pode punir 
o administrador inábil, ainda que não propriamente desonesto. 

b) Após iniciado o processo, não mais será possível o juiz extingui-lo sem julgamento do mérito, 
mesmo reconhecida a inadequação da ação de improbidade. 

c) As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas nessa lei são imprescritíveis por força 
de determinação constitucional. 

d) Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento 
ilícito, poderá ser realizada a indisponibilidade dos bens do indiciado, que recairá sobre todos os 
seus bens, conforme avaliação discricionária do Ministério Público, desde que autorizada pelo 
juiz. 

e) As disposições dessa lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente 
público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob 
qualquer forma direta ou indireta. 

Comentários 

Gabarito: todas incorretas 

A alternativa A está incorreta, pois não é qualquer ato que pode ser considerado ato de 
improbidade. 

 A alternativa B está incorreta, segundo art. 17, §11, da Lei 8.429/92: “Em qualquer momento do 
processo, verificada a inexistência do ato de improbidade, o juiz julgará a demanda 
improcedente." 

A alternativa C está incorreta, entende o STF: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao 
erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.” (STF. 
Plenário. RE 852475/SP, Rel. orig. Min. Alexandre de Moraes, Rel. para acórdão Min. Edson 
Fachin, julgado em 08/08/2018.) 

Segundo a disciplina do art. 23 da LIA: "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." 

A alternativa D está incorreta, segundo art. 16º § 10 da Lei 8.429/92: “A indisponibilidade recairá 
sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem 
incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre 
acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita." 
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A alternativa E está incorreta, na forma do art. 3º da Lei 8.429/1992: “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." 

 

2. (CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Boa Vista)/Pref Boa Vista/2019) Em janeiro de 2018, o 
Ministério Público de um estado da União começou a apurar possíveis irregularidades referentes a 
contratos com empresas de transporte urbano no âmbito de determinada prefeitura municipal 
daquele estado. Para realizar as diligências, o órgão ministerial requisitou informações à referida 
prefeitura, por meio de ofícios, que foram encaminhados ao então secretário municipal de 
urbanismo, sr. José Silva. Ao todo, foram expedidos pelo parquet, no período de dez meses, entre 
janeiro de 2018 e outubro de 2018, oito ofícios, que não obtiveram resposta do mencionado 
secretário. Posteriormente, o sr. José Silva fez consultas à Procuradoria-Geral do município citado 
acerca dos possíveis desdobramentos da sua omissão à luz dos dispositivos da Lei n.º 8.429/1992. 

Considerando essa situação hipotética e os aspectos legais a ela relacionados, julgue o item. 

Para que a conduta do sr. José Silva seja caracterizada como ato de improbidade administrativa 
que atenta contra os princípios da administração pública, é indispensável que seja demonstrado 
o dano ao erário ou o enriquecimento ilícito desse agente público. 

Comentários 

Gabarito: Errado 

O art. 11 da Lei 8.429/92 dispõe sobre os atos de improbidade que violam os princípios da 
administração pública, que em nada dependem dos atos que geram enriquecimento ilícito ou 
lesão ao erário: “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:" 

 

3.  (CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Boa Vista)/Pref Boa Vista/2019) Em janeiro de 2018, o 
Ministério Público de um estado da União começou a apurar possíveis irregularidades referentes a 
contratos com empresas de transporte urbano no âmbito de determinada prefeitura municipal 
daquele estado. Para realizar as diligências, o órgão ministerial requisitou informações à referida 
prefeitura, por meio de ofícios, que foram encaminhados ao então secretário municipal de 
urbanismo, sr. José Silva. Ao todo, foram expedidos pelo parquet, no período de dez meses, entre 
janeiro de 2018 e outubro de 2018, oito ofícios, que não obtiveram resposta do mencionado 
secretário. Posteriormente, o sr. José Silva fez consultas à Procuradoria-Geral do município citado 
acerca dos possíveis desdobramentos da sua omissão à luz dos dispositivos da Lei n.º 8.429/1992. 

Considerando essa situação hipotética e os aspectos legais a ela relacionados, julgue o item. 
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A conduta omissiva do sr. José Silva poderá caracterizar ato de improbidade administrativa que 
atenta contra os princípios da administração pública mesmo que não seja comprovado o 
elemento subjetivo do dolo para violar tais princípios. 

Comentários 

Gabarito: Errado 

Para a configuração do ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da 
administração pública é necessária a ação ou omissão dolosa segundo o art. 11 da LIA: 
“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:" 

 

4. (CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Boa Vista)/Pref Boa Vista/2019) A respeito de improbidade 
administrativa, processo administrativo e organização administrativa, julgue o item seguinte. 

Para a caracterização de ato de improbidade que cause dano ao erário, basta, com relação ao 
elemento subjetivo, que seja constatada a culpa do agente com dever legal de evitar tal 
prejuízo. 

Comentários 

Gabarito: Errado 

Dispõe o art. 10 da LIA: “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:" 

 

5. (CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE PE)/PGE PE/2018) Conforme a Lei de Improbidade 
Administrativa, configura ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da 
administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 
imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, em especial, 

a) perceber vantagem econômica para intermediar a liberação de verba pública de qualquer 
natureza. 

b) utilizar, em obra particular, máquinas de propriedade de entidades da administração pública 
indireta estadual. 

c) frustrar a licitude de processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins 
lucrativos. 
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d) realizar operação financeira sem a observância das normas legais e regulamentares. 

e) deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. 

Comentários 

Gabarito: E 

A alternativa A está incorreta, na forma do art. 9º, IX da Lei 8.429/92: “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: (...) IX - perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação 
de verba pública de qualquer natureza;” 

 A alternativa B está incorreta, segundo art. 9º, IV da Lei 8.429/92: “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;   

A alternativa C está incorreta, na forma do art. 10, VIII da Lei 8.429/92: “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: (...) 
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de 
parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda 
patrimonial efetiva; 

A alternativa D está incorreta, segundo art. art. 10, VI da Lei 8.429/92: "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;”  

A alternativa E está correta, segundo art. 11, VI da Lei 8.429/92: “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;" Ressalta-
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se que, atualmente, a melhor redação desta alternativa seria: " deixar de prestar contas quando 
esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar 
irregularidades” 

 

6. (VUNESP - Proc (FAPESP)/FAPESP/2018) Nos termos do artigo 10 da Lei no 8.429/92, 
constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão, 
dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbarateamento ou 
dilapidação dos bens ou haveres de entidades mencionadas em lei, especialmente 

a) perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou 
locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades da Administração 
Pública direta ou indireta por preço superior ao valor de mercado. 

b) utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de 
qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades da Administração 
Pública direta ou indireta, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou 
terceiros contratados por essas entidades. 

c) 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) deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. 

e) frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias 
com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente. 

Comentários 

Gabarito: E 

A alternativa A está incorreta, na forma do art. 9º, II da Lei 8.429/92: “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: (...) II - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, 
permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades 
referidas no art. 1º por preço superior ao valor de mercado;” 

A alternativa B está incorreta, segundo art. 9º, IV da Lei 8.429/92: “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 
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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; "  

A alternativa C está incorreta, na forma do art. 9º, VIII da Lei 8.429/92: “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: (...) 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;” 

A alternativa D está incorreta, segundo art. art. 11, VI da Lei 8.429/92: “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; 

A alternativa E está correta, na forma do art. 10, VIII da Lei 8.429/92: “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: (...) 
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de 
parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda 
patrimonial efetiva;" 

A Lei 14.230/21 acrescentou "acarretando perda patrimonial efetiva" ao final do dispositivo. 
Portanto, atualmente, melhor seria a seguinte redação: "frustrar a licitude de processo licitatório 
ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou 
dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva" 

 

7. (CEBRASPE (CESPE) - Proc (João Pessoa)/Pref João Pessoa/2018) Acerca de 
comportamentos vedados pela Lei n.º 8.429/1992, assinale a opção correta, considerando a 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 

a) O agente público que se recusar a prestar declaração de bens quando legalmente exigida 
pela administração será punido com suspensão. 

b) O gestor público será punido se cometer ato de improbidade com o elemento subjetivo da 
desonestidade, mas não por mera inabilidade ou culpa. 
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c) O ato do agente público que acarrete concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro 
ou tributário caracterizará improbidade administrativa se houver sido praticado com dolo, ainda 
que genérico. 

d) A representação por ato de improbidade contra agente público constitui crime na hipótese de 
o autor da denúncia supor que o denunciado seja inocente. 

e) O responsável por ato de improbidade que conceda ou aplique indevidamente benefício 
financeiro ou tributário estará sujeito a sanções que devem ser aplicadas necessariamente de 
maneira cumulativa. 

Comentários 

Gabarito: B e C 

A alternativa A está incorreta, de acordo com art. 13, §3º da LIA: "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. " 

A alternativa B está correta, uma vez que o art. 11 da Lei 8.429/92 determina: "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:" 

A alternativa C está correta, conforme o art. 10, XXII, da Lei 8.429: " 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: (...) 
XXII - conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõem o 
caput e o § 1º do art. 8º-A da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003." 

A alternativa D está incorreta, conforme art. 19 da Lei 8.429/92: “Constitui crime a representação 
por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da 
denúncia o sabe inocente.” 

A alternativa E está incorreta, segundo art. 12 da LIA: “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 
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improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou 
cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:" 

 

8. (VUNESP - Proc Mun (Pref SJRP)/Pref SJRP/2019) Sobre as sanções previstas na Lei nº 
8.429/92 para os atos de improbidade administrativa, é correto afirmar: 

a) aplicam-se tão somente aos agentes públicos no exercício de mandato ou servidores públicos 
e ocupantes de emprego público na Administração Pública. 

b) aplicam-se aos agentes públicos no exercício de mandato ou servidores públicos e ocupantes 
de emprego público na Administração Pública, bem como, no tocante ao setor privado, 
exclusivamente aos agentes que pratiquem atos de improbidade contra o patrimônio de 
entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 
cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual. 

c) aplicam-se aos agentes públicos no exercício de mandato ou servidores públicos e ocupantes 
de emprego público na Administração Pública, bem como, no tocante ao setor privado, aos 
agentes que pratiquem atos de improbidade contra o patrimônio de entidade que receba 
subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público bem como de entidade 
para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com parcela do patrimônio ou 
da receita anual. 

d) aplicam-se exclusivamente em face de atos dolosos cometidos pelos agentes alcançados pela 
lei. 

e) podem ser objeto de medida judicial cuja proposição é de competência e iniciativa exclusiva 
do Ministério Público. 

Comentários 

Gabarito:  C, D e E 

A alternativa A está incorreta, de acordo com art. 2º da LIA: 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.    Parágrafo único. No que se refere a 
recursos de origem pública, sujeita-se às sanções previstas nesta Lei o particular, pessoa física ou 
jurídica, que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de 
gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente."  

A alternativa B está incorreta, uma vez que o art. 1º, §§ 5º, 6º e 7º, da Lei 8.429/92: "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 
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como da administração direta e indireta, no âmbito da União, dos Estados, dos Municípios e do 
Distrito Federal. (...) 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. 
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. 

A alternativa C está correta, conforme art. 1º, §§ 5º, 6º e 7º da Lei 8.429/92, acima exposto. 

A alternativa D está correta, conforme art. 1º, §1º, da Lei 8.429/92: Consideram-se atos de 
improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, 
ressalvados tipos previstos em leis especiais." 

A alternativa E está correta, segundo art. 17 da Lei 8.429/92: "A ação para a aplicação das 
sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento 
comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o 
disposto nesta Lei." 

 

9.  (CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGM Manaus)/Pref Manaus/2018) Considerando o 
entendimento do STJ acerca da improbidade administrativa, julgue o item subsequente. 

Não é permitida a utilização de prova emprestada do processo penal nas ações de improbidade 
administrativa. 

Comentários 

Gabarito: Errado 

Entende o STJ: “(...) 2. A jurisprudência dessa Corte Superior admite a utilização como prova 
emprestada, em demandas de improbidade administrativa, da de gravação de diálogos 
interceptados em sede de ação penal. No entanto, na via recursal eleita, a análise das alegações 
deduzidas nas razões do recurso especial é inviável, tendo em vista a necessidade de 
revolvimento de provas contidas no presente feito, bem como na referida Ação Penal nº 
2005.31.00.000359-1. Incide, assim, a Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt 
no REsp: 1645255 AP 2016/0191929-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data 
de Julgamento: 17/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2017) 
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10. (CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Boa Vista)/Pref Boa Vista/2019) Em janeiro de 2018, o 
Ministério Público de um estado da União começou a apurar possíveis irregularidades referentes a 
contratos com empresas de transporte urbano no âmbito de determinada prefeitura municipal 
daquele estado. Para realizar as diligências, o órgão ministerial requisitou informações à referida 
prefeitura, por meio de ofícios, que foram encaminhados ao então secretário municipal de 
urbanismo, sr. José Silva. Ao todo, foram expedidos pelo parquet, no período de dez meses, entre 
janeiro de 2018 e outubro de 2018, oito ofícios, que não obtiveram resposta do mencionado 
secretário. Posteriormente, o sr. José Silva fez consultas à Procuradoria-Geral do município citado 
acerca dos possíveis desdobramentos da sua omissão à luz dos dispositivos da Lei n.º 8.429/1992. 

Considerando essa situação hipotética e os aspectos legais a ela relacionados, julgue o item. 

Em regra, de acordo com a Lei n.º 8.429/1992, qualquer pessoa poderá representar à autoridade 
administrativa competente sobre a instauração de investigação destinada a apurar a prática de 
ato de improbidade imputada ao sr. José Silva. 

Comentários 

Gabarito: Certo 

Estabelece o art. 14 da LIA: “Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa 
competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de 
improbidade.” 

 

11. (CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Boa Vista)/Pref Boa Vista/2019) Em janeiro de 2018, o 
Ministério Público de um estado da União começou a apurar possíveis irregularidades referentes a 
contratos com empresas de transporte urbano no âmbito de determinada prefeitura municipal 
daquele estado. Para realizar as diligências, o órgão ministerial requisitou informações à referida 
prefeitura, por meio de ofícios, que foram encaminhados ao então secretário municipal de 
urbanismo, sr. José Silva. Ao todo, foram expedidos pelo parquet, no período de dez meses, entre 
janeiro de 2018 e outubro de 2018, oito ofícios, que não obtiveram resposta do mencionado 
secretário. Posteriormente, o sr. José Silva fez consultas à Procuradoria-Geral do município citado 
acerca dos possíveis desdobramentos da sua omissão à luz dos dispositivos da Lei n.º 8.429/1992. 

Considerando essa situação hipotética e os aspectos legais a ela relacionados, julgue o item. 

Eventual ação de improbidade administrativa para apurar as supostas irregularidades praticadas 
pelo sr. José Silva concernentes a contratos com empresas de transporte urbano poderá ser 
proposta tanto pelo Ministério Público do estado envolvido quanto pela pessoa jurídica 
interessada. 

Comentários 



 

 

 

 

 

106 
112 

Gabarito: Errado 

Com o advento da Lei 14.230/21 somente o Ministério Público pode ajuizar ação de 
improbidade administrativa, segundo art. 17 da Lei 8.429/92: "A ação para a aplicação das 
sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento 
comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o 
disposto nesta Lei."  

 

12. (CEBRASPE (CESPE) - Proc (Campo Grande)/Pref Campo Grande/2019) Considerando as 
disposições da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/1992) e o processo administrativo 
disciplinar, julgue o item seguinte. 

Servidor público que receber quantia em dinheiro para deixar de tomar providência a que seria 
obrigado em razão do cargo que ocupa estará sujeito, entre outras sanções, à suspensão dos 
seus direitos políticos por um período de oito anos a dez anos. 

Comentários 

Gabarito: Errado 

Estabelece o art. 9º, X c/c art. 12, I, da Lei 8.429/92: “ 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: (...) X - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou 
indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado; 
(...)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; 

 

13.  (CEBRASPE (CESPE) - Proc (Campo Grande)/Pref Campo Grande/2019)Considerando as 
disposições da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/1992) e o processo administrativo 
disciplinar, julgue o item seguinte. 
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A ação principal relativa a procedimento administrativo que apure a prática de ato de 
improbidade terá o rito ordinário e será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica 
interessada, dentro do prazo de sessenta dias no caso de efetivação de medida cautelar. 

Comentários 

Gabarito: Errado 

Dispõe o art. 17 da LIA: “A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será 
proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 
16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei."  

LISTA DE QUESTÕES 

Todas as questões abaixo foram atualizadas pela redação dada pela Lei 14.230/21. 

1. (NC-UFPR - Proc Mun (Curitiba)/Pref Curitiba/2019) Para parte significativa da doutrina, o 
“ato de improbidade é ato ilícito doloso, decorrente de desonestidade do agente, que cause 
prejuízo à Administração, acarrete enriquecimento ilícito a um cidadão ou pessoa jurídica ou esteja 
previsto em um dos incisos do art. 11 da Lei nº 8.429/92” (HARGER, 2015). Entretanto, o assunto 
está longe de ser consensual, notadamente em uma sociedade fortemente punitivista como a 
brasileira. Com relação ao assunto e à legislação mencionada, assinale a alternativa correta. 

a) É consenso jurisprudencial e doutrinário que a Lei de Improbidade Administrativa pode punir 
o administrador inábil, ainda que não propriamente desonesto. 

b) Após iniciado o processo, não mais será possível o juiz extingui-lo sem julgamento do mérito, 
mesmo reconhecida a inadequação da ação de improbidade. 

c) As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas nessa lei são imprescritíveis por força 
de determinação constitucional. 

d) Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento 
ilícito, poderá ser realizada a indisponibilidade dos bens do indiciado, que recairá sobre todos os 
seus bens, conforme avaliação discricionária do Ministério Público, desde que autorizada pelo 
juiz. 

e) As disposições dessa lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente 
público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob 
qualquer forma direta ou indireta. 

2. (CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Boa Vista)/Pref Boa Vista/2019) Em janeiro de 2018, o 
Ministério Público de um estado da União começou a apurar possíveis irregularidades referentes a 
contratos com empresas de transporte urbano no âmbito de determinada prefeitura municipal 
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daquele estado. Para realizar as diligências, o órgão ministerial requisitou informações à referida 
prefeitura, por meio de ofícios, que foram encaminhados ao então secretário municipal de 
urbanismo, sr. José Silva. Ao todo, foram expedidos pelo parquet, no período de dez meses, entre 
janeiro de 2018 e outubro de 2018, oito ofícios, que não obtiveram resposta do mencionado 
secretário. Posteriormente, o sr. José Silva fez consultas à Procuradoria-Geral do município citado 
acerca dos possíveis desdobramentos da sua omissão à luz dos dispositivos da Lei n.º 8.429/1992. 

Considerando essa situação hipotética e os aspectos legais a ela relacionados, julgue o item. 

Para que a conduta do sr. José Silva seja caracterizada como ato de improbidade administrativa 
que atenta contra os princípios da administração pública, é indispensável que seja demonstrado 
o dano ao erário ou o enriquecimento ilícito desse agente público. 

3. (CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Boa Vista)/Pref Boa Vista/2019) Em janeiro de 2018, o 
Ministério Público de um estado da União começou a apurar possíveis irregularidades referentes a 
contratos com empresas de transporte urbano no âmbito de determinada prefeitura municipal 
daquele estado. Para realizar as diligências, o órgão ministerial requisitou informações à referida 
prefeitura, por meio de ofícios, que foram encaminhados ao então secretário municipal de 
urbanismo, sr. José Silva. Ao todo, foram expedidos pelo parquet, no período de dez meses, entre 
janeiro de 2018 e outubro de 2018, oito ofícios, que não obtiveram resposta do mencionado 
secretário. Posteriormente, o sr. José Silva fez consultas à Procuradoria-Geral do município citado 
acerca dos possíveis desdobramentos da sua omissão à luz dos dispositivos da Lei n.º 8.429/1992. 

Considerando essa situação hipotética e os aspectos legais a ela relacionados, julgue o item. 

A conduta omissiva do sr. José Silva poderá caracterizar ato de improbidade administrativa que 
atenta contra os princípios da administração pública mesmo que não seja comprovado o 
elemento subjetivo do dolo para violar tais princípios. 

4. (CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Boa Vista)/Pref Boa Vista/2019) A respeito de improbidade 
administrativa, processo administrativo e organização administrativa, julgue o item seguinte. 

Para a caracterização de ato de improbidade que cause dano ao erário, basta, com relação ao 
elemento subjetivo, que seja constatada a culpa do agente com dever legal de evitar tal 
prejuízo. 

5. (CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE PE)/PGE PE/2018) Conforme a Lei de Improbidade 
Administrativa, configura ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da 
administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 
imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, em especial, 

a) perceber vantagem econômica para intermediar a liberação de verba pública de qualquer 
natureza. 

b) utilizar, em obra particular, máquinas de propriedade de entidades da administração pública 
indireta estadual. 
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c) frustrar a licitude de processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins 
lucrativos. 

d) realizar operação financeira sem a observância das normas legais e regulamentares. 

e) deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. 

6.  (VUNESP - Proc (FAPESP)/FAPESP/2018) Nos termos do artigo 10 da Lei no 8.429/92, 
constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão, 
dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbarateamento ou 
dilapidação dos bens ou haveres de entidades mencionadas em lei, especialmente 

a) perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou 
locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades da Administração 
Pública direta ou indireta por preço superior ao valor de mercado. 

b) utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de 
qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades da Administração 
Pública direta ou indireta, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou 
terceiros contratados por essas entidades. 

c) 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) deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. 

e) frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias 
com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente. 

7.  (CEBRASPE (CESPE) - Proc (João Pessoa)/Pref João Pessoa/2018) Acerca de 
comportamentos vedados pela Lei n.º 8.429/1992, assinale a opção correta, considerando a 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 

a) O agente público que se recusar a prestar declaração de bens quando legalmente exigida 
pela administração será punido com suspensão. 

b) O gestor público será punido se cometer ato de improbidade com o elemento subjetivo da 
desonestidade, mas não por mera inabilidade ou culpa. 

c) O ato do agente público que acarrete concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro 
ou tributário caracterizará improbidade administrativa se houver sido praticado com dolo, ainda 
que genérico. 

d) A representação por ato de improbidade contra agente público constitui crime na hipótese de 
o autor da denúncia supor que o denunciado seja inocente. 

e) O responsável por ato de improbidade que conceda ou aplique indevidamente benefício 
financeiro ou tributário estará sujeito a sanções que devem ser aplicadas necessariamente de 
maneira cumulativa. 
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8. (VUNESP - Proc Mun (Pref SJRP)/Pref SJRP/2019) Sobre as sanções previstas na Lei nº 
8.429/92 para os atos de improbidade administrativa, é correto afirmar: 

a) aplicam-se tão somente aos agentes públicos no exercício de mandato ou servidores públicos 
e ocupantes de emprego público na Administração Pública. 

b) aplicam-se aos agentes públicos no exercício de mandato ou servidores públicos e ocupantes 
de emprego público na Administração Pública, bem como, no tocante ao setor privado, 
exclusivamente aos agentes que pratiquem atos de improbidade contra o patrimônio de 
entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 
cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual. 

c) aplicam-se aos agentes públicos no exercício de mandato ou servidores públicos e ocupantes 
de emprego público na Administração Pública, bem como, no tocante ao setor privado, aos 
agentes que pratiquem atos de improbidade contra o patrimônio de entidade que receba 
subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público bem como de entidade 
para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com parcela do patrimônio ou 
da receita anual. 

d) aplicam-se exclusivamente em face de atos dolosos cometidos pelos agentes alcançados pela 
lei. 

e) podem ser objeto de medida judicial cuja proposição é de competência e iniciativa exclusiva 
do Ministério Público. 

9.  (CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGM Manaus)/Pref Manaus/2018) Considerando o 
entendimento do STJ acerca da improbidade administrativa, julgue o item subsequente. 

Não é permitida a utilização de prova emprestada do processo penal nas ações de improbidade 
administrativa. 

10. (CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Boa Vista)/Pref Boa Vista/2019) Em janeiro de 2018, o 
Ministério Público de um estado da União começou a apurar possíveis irregularidades referentes a 
contratos com empresas de transporte urbano no âmbito de determinada prefeitura municipal 
daquele estado. Para realizar as diligências, o órgão ministerial requisitou informações à referida 
prefeitura, por meio de ofícios, que foram encaminhados ao então secretário municipal de 
urbanismo, sr. José Silva. Ao todo, foram expedidos pelo parquet, no período de dez meses, entre 
janeiro de 2018 e outubro de 2018, oito ofícios, que não obtiveram resposta do mencionado 
secretário. Posteriormente, o sr. José Silva fez consultas à Procuradoria-Geral do município citado 
acerca dos possíveis desdobramentos da sua omissão à luz dos dispositivos da Lei n.º 8.429/1992. 

Considerando essa situação hipotética e os aspectos legais a ela relacionados, julgue o item. 

Em regra, de acordo com a Lei n.º 8.429/1992, qualquer pessoa poderá representar à autoridade 
administrativa competente sobre a instauração de investigação destinada a apurar a prática de 
ato de improbidade imputada ao sr. José Silva. 
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11. (CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Boa Vista)/Pref Boa Vista/2019) Em janeiro de 2018, o 
Ministério Público de um estado da União começou a apurar possíveis irregularidades referentes a 
contratos com empresas de transporte urbano no âmbito de determinada prefeitura municipal 
daquele estado. Para realizar as diligências, o órgão ministerial requisitou informações à referida 
prefeitura, por meio de ofícios, que foram encaminhados ao então secretário municipal de 
urbanismo, sr. José Silva. Ao todo, foram expedidos pelo parquet, no período de dez meses, entre 
janeiro de 2018 e outubro de 2018, oito ofícios, que não obtiveram resposta do mencionado 
secretário. Posteriormente, o sr. José Silva fez consultas à Procuradoria-Geral do município citado 
acerca dos possíveis desdobramentos da sua omissão à luz dos dispositivos da Lei n.º 8.429/1992. 

Considerando essa situação hipotética e os aspectos legais a ela relacionados, julgue o item. 

Eventual ação de improbidade administrativa para apurar as supostas irregularidades praticadas 
pelo sr. José Silva concernentes a contratos com empresas de transporte urbano poderá ser 
proposta tanto pelo Ministério Público do estado envolvido quanto pela pessoa jurídica 
interessada. 

12.  (CEBRASPE (CESPE) - Proc (Campo Grande)/Pref Campo Grande/2019) Considerando as 
disposições da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/1992) e o processo administrativo 
disciplinar, julgue o item seguinte. 

Servidor público que receber quantia em dinheiro para deixar de tomar providência a que seria 
obrigado em razão do cargo que ocupa estará sujeito, entre outras sanções, à suspensão dos 
seus direitos políticos por um período de oito anos a dez anos. 

13. (CEBRASPE (CESPE) - Proc (Campo Grande)/Pref Campo Grande/2019)Considerando as 
disposições da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/1992) e o processo administrativo 
disciplinar, julgue o item seguinte. 

A ação principal relativa a procedimento administrativo que apure a prática de ato de 
improbidade terá o rito ordinário e será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica 
interessada, dentro do prazo de sessenta dias no caso de efetivação de medida cautelar. 

 

GABARITO 

1. Todas incorretas 
2. Falso 
3. Falso 
4. Falso 
5. E 
6. E 
7. B e C 
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8. C, D, E 
9. Falso 
10. Verdadeiro 
11. Falso 
12. Falso 
13. Falso 
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