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Estratégia OAB. Além disso, sou professor de Direito Processual Civil, Direito 
Eleitoral e Direitos Humanos.  
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Aguardo seu contato. Dúvidas, críticas e sugestões são sempre bem-vindas! 

Em nome dos nossos professores, gostaria de lhes apresentar o e-book "Lei de Improbidade 
Administrativa e Lei Anticorrupção Esquematizadas para Procuradorias". Elaborado com muito carinho e 
cuidado por nós, você terá uma visão dos temas mais importantes para fins de prova. 
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informativos e muitos outros conteúdos gratuitos relativos a concursos jurídicos!  

Esperamos por vocês lá! ;)  
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IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 
8.429/92) E LEI ANTICORRUPÇÃO (LEI 

12.846/2013) 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Prezado aluno, na aula de hoje veremos todos os aspectos relacionados à improbidade 
administrativa (Lei n. 8.429/92) e à lei anticorrupção (Lei n. 12.846/2013), que podem ser 
considerados uma complementação da matéria “controle da Administração Pública”. 

Entretanto, possuem destacada importância, razão pela qual foram tratados de forma isolada. 

Vamos à nossa aula. 

Qualquer dúvida, críticas ou sugestões, podem me procurar nos canais a seguir: 

E-mail: prof.rodolfopenna@gmail.com 
Instagram: https://www.instagram.com/rodolfobpenna 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI N. 8.429/92) 

1 - INTRODUÇÃO 

A responsabilização por improbidade administrativa tem base constitucional, prevista no art. 37, 
§4º, CF: 

Art. 37 (...) 

§ 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. 

Por sua vez, a Lei n. 8.429/92 regulamentou o dispositivo constitucional, prevendo os atos de 
improbidade administrativa, as sanções, os sujeitos que podem ser responsabilizados por estes 
atos e os procedimentos administrativo e judicial de apuração pertinentes. 

https://www.instagram.com/rodolfobpenna
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Posteriormente, tivemos a publicação da lei 14.230/2021, que alterou substancialmente a lei de 
improbidade administrativa, modificando o regime de responsabilização com base nesta lei. 

 

Conceito de ato de improbidade administrativa 
Ato de improbidade administrativa é uma conduta desonesta, caracterizada 
pela sua “danosidade ou reprovabilidade extraordinárias1”, que afronta 
valores juridicamente protegidos e relevantes para o interesse público. 

Destaque-se que um ato de improbidade administrativa pode ou não 
configurar crime. Pode ser, ainda, sancionado nas esferas penal, civil e 
administrativa, de forma cumulativa ou não. 

A improbidade administrativa não se confunde com o princípio da moralidade, embora esteja 
ligada a ele. Alguns autores entendem que a probidade está contida na moralidade, sendo esta 
mais ampla que aquela. Outros autores, por sua vez, defendem o contrário, sustentando que a 
moralidade está contida na probidade, sendo esta mais ampla. Certo é que as expressões não se 
confundem, mas estão conectadas.  

A violação do princípio da moralidade acarreta a anulação do ato administrativo. Nesse sentido, 
é correto afirmar que o ato de improbidade sempre configura violação ao referido princípio, 
entretanto, nem toda conduta que viole o princípio da moralidade configura ato de improbidade 
administrativa. Isto porque, para se configurar ato ímprobo, a conduta deve estar assim prevista 
na lei e conter uma gravidade extraordinária. 

O art. 1º da Lei n. 8.429/92, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, passa a vigorar com o 
seguinte texto, reforçando a ideia de probidade e proteção ao patrimônio público: 

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. 

                                            

 

1 Expressão utilizada por Marçal Justen Filho para deixar claro que a mera ilicitude não configura 

improbidade, devendo a conduta ser dotada de uma gravidade extraordinária. JUSTEN FILHO, Marçal. 
Curso de Direito Administrativo13. Ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. P. 1219. 
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O art. 1º ainda trouxe algumas das principais alterações promovidas pela lei 14.230/2021, dentre 
elas, a impossibilidade de responsabilização, com base na referida lei, por ato culposo. Apenas 
os atos dolosos, portanto, são capazes de ensejar a responsabilização por improbidade 
administrativa. 

Somente se configura ato de improbidade administrativa a conduta dolosa. A conduta 
culposa jamais autoriza a responsabilidade por improbidade administrativa. 

A própria lei conceitua o dolo: 

Art. 1º (...) § 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado 
ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do 
agente. 

Neste sentido, verifica-se, a partir de agora, a necessidade de dolo específico para 
configuração da improbidade, o que importando em superação da jurisprudência do 
STJ, que se contentava com o dolo genérico2. 

Isso se verifica na expressão "vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado 
(...) não bastando a mera voluntariedade da conduta", ou seja, exige-se um especial fim de agir, 
consistente na efetiva obtenção do resultado ilícito tipificado (ex.: vantagem indevida), além do 
que se prevê nos §§ 1º e 2º do art. 11 da Lei 8.429/92: 

§ 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. 

§ 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. 

                                            

 

2 AREsp 1121329/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018 
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Também é importante destacar que: 

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 (art. 1º, §8º). 

Por fim, a lei determina expressamente que se aplicam ao sistema da improbidade os princípios 
constitucionais do direito administrativo sancionador. 

1.1 – Retroatividade da Lei n. 14.230/2021 – A norma mais benéfica retroage para 
beneficiar o agente público condenado por improbidade administrativa? 

A Lei n. 14.230/2021 trouxe inúmeras modificações no regime de responsabilização por 
improbidade administrativa, sendo que a maioria contém normas mais benéficas aos agentes 
submetidos à lei 8.429/92. 

Diante deste cenário, surge o questionamento acerca da retroatividade da lei para beneficiar 
agentes públicos ou terceiros que foram responsabilizados com base na redação anterior. 

Para exemplificar, imagine um agente público que tenha sido condenado na vigência da lei 
anterior, por ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário em virtude da 
prática de conduta culposa. Suponha que foi aplicada pena de suspensão dos direitos políticos 
por 08 (oito) anos, tendo transcorrido apenas 02 (dois) anos. 

No entanto, a nova redação impede expressamente a responsabilização culposa por 
improbidade administrativa. Deve ser mantida a condenação do agente por conduta que não é 
mais punida no ordenamento jurídico nacional? 

Vamos a outro exemplo. Suponha que um agente público foi condenado por ato de 
improbidade administrativa que atenta contra os princípios administrativos, sendo-lhe aplicada a 
pena de suspensão dos direitos políticos. Após a alteração legislativa, não se prevê mais a pena 
de suspensão dos direitos políticos para atos de improbidade que atentam contra os princípios 
administrativos. 

Deve ser mantida a pena aplicada mesmo não sendo mais prevista para tal conduta? 

Em primeiro lugar, para dirimir a controvérsia, é importante relembrar o que dispõe o art. 1º, 
§4º, incluído pela Lei n. 14.230/2021: 

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios 
constitucionais do direito administrativo sancionador. 
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De outro lado, a Lei nº 14.230/2021 também promoveu superação legislativa da jurisprudência 
que entendia que a ação de improbidade possuía natureza cível. Isso porque o legislador previu, 
expressamente que não constitui ação civil, mas possui natureza repressiva, de caráter 
sancionatório: 

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  

Neste sentido, precisamos trazer para a ação de improbidade a solução adotada no direito 
administrativo sancionador, verificando a compatibilidade e o cabimento de sua aplicação na 
responsabilização por improbidade. 

Em verdade, o próprio conceito de ilícito é um gênero, do qual se extraem as espécies ilícito civil, 
administrativo, penal e o de improbidade administrativa. Os ilícitos citados, ontologicamente, não 
se distinguem em sua natureza, sendo que a única distinção é o órgão que aplicará a sanção3.  

De acordo com Fábio Medina Osório, o Direito Público Punitivo se subdivide em dois ramos: o 
direito penal e o direito administrativo. Essas duas disciplinas se referem aos mecanismos que o 
Estado dispõe para garantir a ordem pública e o ordenamento jurídico globalmente 
considerado4. 

Essa lição pode ser extraída dos ensinos do professor Nelson Hungria: 

A ilicitude é uma só, do mesmo modo que um só, na essência, é o dever 
jurídico. Dizia BENTHAM que as leis são divididas apenas por comodidade 
de distribuição: todas podiam ser, por sua identidade substancial, dispostas 
'sobre um mesmo plano, sobre um só mapa-mundi'. Assim, não há como 
falar-se de um ilícito administrativo ontologicamente distinto de um ilícito 

                                            

 

3 FERNANDES, Felipe Gonçalves. A tipicidade e o regime disciplinar de servidores públicos. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2019. P. 85. 

4 OSORIO, Fábio Medina. Direito administrativo sancionador.5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2015. P. 132-133. 
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penal. A separação entre um e outro atende apenas a critérios de 
conveniência ou de oportunidade, afeiçoados à medida do interesse da 
sociedade e do Estado, variável no tempo e no espaço.5 

Por estes motivos, sustenta-se uma aplicação subsidiária das normas do direito penal ao direito 
administrativo sancionador, naquilo que for cabível. E, conforme visto, aplicam-se à improbidade 
administrativa os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. 

Diante dessas constatações, importa lembrar que vigora no direito penal o princípio da 
retroatividade benigna ao agente, ou seja, a lei nova, desde que mais benéfica ao réu, retroage 
em seu favor, ainda que já tenha sido condenado por sentença penal transitada em julgado (art. 
2º, parágrafo único, Código Penal). É o que se denomina "novatio legis in mellius". 

Conforme as lições de Rogério Greco, "a novatio legis in mellius será sempre retroativa, sendo 
aplicada aos fatos ocorridos anteriormente à sua vigência, ainda que tenham sido decididos por 
sentença condenatória já transitada em julgado. (...) Só não terá aplicação a lei nova (...), se o 
agente já tiver cumprido a pena que lhe for imposta."6 

O art. 2º do Código Penal é ainda mais claro quanto ao tema: 

Art. 2º - Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar 
crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença 
condenatória. 

Se os ilícitos em geral, incluindo os ilícitos penais e administrativos, são ontológicamente 
idênticos, também deverão receber idêntico tratamento. E, sendo aplicados os princípios do 
direito administrativo sancionador aos ilícitos de improbidade administrativa, idêntico também 
deverá ser o tratamento dado a estes. 

Este entendimento já foi adotado pelo STJ: 

                                            

 

5 HUNGRIA, Nelson. Ilícito Administrativo e Ilícito Penal. In: Seleção Histórica da RDA (Matérias 

Doutrinárias Publicadas em Números Antigos de 1 a 150), Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 
1945-1995. P. 15. 

6 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. 17. Ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2015. P. 160. 
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(...) 
3. A norma administrativa mais benéfica, no que deixa de sancionar determinado 
comportamento, é dotada de eficácia retroativa. 
Precedente: REsp 1.153.083/MT, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, 
Primeira Turma, DJe 19/11/2014). 
(REsp 1402893/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
11/04/2019, DJe 22/04/2019) 

 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. SUNAB. MULTA 
ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. 
ART. 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO DO DIREITO 
SANCIONATÓRIO. AFASTADA A APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, 
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 
I. O art. 5º, XL, da Constituição da República prevê a possibilidade de retroatividade da 
lei penal, sendo cabível extrair-se do dispositivo constitucional princípio implícito do 
Direito Sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica retroage. 
(...) 
(REsp 1153083/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA 
HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 19/11/2014) 

Veja que o próprio STJ admite a existência de um ramo denominado "direito sancionatório" do 
qual fazem parte, no mínimo, o Direito Penal e o Direito Administrativo sancionador, neste 
incluídas as penalidades aplicadas no exercício do poder de polícia e do poder disciplinar.  

E, não é exagero repetir, aplicando-se os princípios do Direito Administrativo 
Sancionador à Improbidade Administrativa, aplica-se o princípio da retroatividade 
benéfica às novidades introduzidas na lei 8.429/92 pela lei 14.230/2021. 

Portanto, no primeiro exemplo dado acima para ilustrar a controvérsia, não faz sentido que se 
prossiga com o cumprimento da sanção aplicada ao agente público e, eventualmente, ao 
terceiro participante, por fato que deixou de ser considerado um ilícito pelo ordenamento 
jurídico. Deverá o Poder Público revisar a sanção aplicada, de modo a cessar os seus efeitos, 
desde que não tenha sido integralmente cumprida. 

A mesma conclusão deve ser sustentada com relação ao segundo exemplo, em que o fato não 
deixou de ser considerado um ilícito, mas houve previsão de penalidade mais leve, de modo que 
a lei deverá retroagir com a finalidade de revisar a sanção aplicada. 
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2 - ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO ATO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA  

2.1 – Sujeito ativo  

O sujeito ativo é aquele que pratica o ato de improbidade administrativa. Já a legitimidade 
passiva é a capacidade conferida pela lei para figurar no polo passivo da ação por improbidade 
administrativa. É importante mencionar, neste ponto, que sujeito ativo não se confunde com 
legitimidade ativa.  

De acordo com o art. 1º, os atos de improbidade administrativa podem ser cometidos por 
qualquer agente público. Já o art. 3º da lei prevê que as suas disposições são aplicáveis “àquele 
que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato 
de improbidade.” 

Assim, estão sujeitos ao processo e à sanção por improbidade administrativa: 

a) Agentes públicos; 
b) 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, no que se refere a recursos de origem pública; 

c) Terceiros que induziram ou concorreram dolosamente para a prática do ato; 

2.1.1 - Agentes Públicos 

O conceito de agente público é dado pela própria lei de improbidade administrativa (LIA): 

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se agente público o agente político, o 
servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem 
remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra 
forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades 
referidas no art. 1º desta Lei. 

Este é o conceito usado ainda pela doutrina em geral para identificar os agentes públicos em 
qualquer situação, não apenas naquelas relacionadas à improbidade. 

 

A qualificação de uma pessoa como agente público independe do pagamento de 
remuneração e pode ocorrer ainda que o vínculo com a Administração seja 

transitório. 
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Logo, por exemplo, um estagiário na Administração Pública ou um agente em 
colaboração que atue por delegação, ainda que sem remuneração, estão sujeitos às 
disposições da lei de improbidade na qualidade de agentes públicos. 

2.1.2 - Agentes Políticos 

Muito embora os agentes políticos sejam considerados agentes públicos em sentido amplo, 
sempre houve muita discussão na doutrina e na jurisprudência quanto à sua sujeição à lei de 
improbidade. Isto porque os agentes políticos, na maioria dos casos, estão sujeitos à um regime 
especial de responsabilidade política, cujos atos ilícitos são denominados crime de 
responsabilidade. 

A Constituição Federal previu um regime especial de responsabilização político-administrativa 
(crime de responsabilidade) a determinados agentes políticos (arts. 52, I, 85, V, 102, I, “c”, 
dentre outras normas da CF). O Presidente da República, os Ministros de Estado, os Ministros do 
STF e o Procurador-Geral da República se submetem ao procedimento da Lei n. 1.079/50. Os 
Governadores e seus secretários estão sujeitos à lei 7.106/83. Enquanto os Prefeitos, ao 
procedimento do Decreto-Lei 201/1967 

Quanto a este ponto, a doutrina aponta três entendimentos: 

a) Corrente restritiva: para esse entendimento, os agentes políticos se submetem a regras 
específicas do crime de responsabilidade e não à lei de improbidade administrativa, sob 
pena de se configurar bis in idem; 

b) Corrente ampliativa: admite a aplicação tanto da lei de improbidade administrativa, 
quanto do regime dos crimes de responsabilidade, sem que se configure bis in idem, uma 
vez que natureza jurídica de cada regime é diferente; 

c) Corrente intermediária: os agentes políticos podem ser réus na ação de improbidade, 
desde que o ato não configure crime de responsabilidade, situação na qual estarão 
sujeitos apenas ao regime diferenciado. 

E qual entendimento é válido hoje, que deve ser adotado em provas? 

 

Jurisprudência do STF e do STJ 
 STF: Os agentes políticos, com exceção do Presidente da República, encontram-se 
sujeitos a 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 (Pet 3240, 
AgR/DF, julgamento em 10.5.2018, Informativo 901). 
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 STJ: A Corte Especial do STJ, no julgamento da Rcl 2.790/SC, pacificou o 
entendimento de que os agentes políticos podem ser processados por seus atos pela 
Lei de Improbidade Administrativa (8.429/92), ressalvado apenas o Presidente da 
República (AgRg no AREsp 46.546/MA). 

 STJ: 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 (REsp 1.135.767-SP, Informativo 
436). 

No entanto, conforme verificamos no art. 2º, a lei estabelece que os agentes políticos 
estão sujeitos às sanções previstas na lei de improbidade, sem realizar qualquer 
distinção ou estabelecer exceções. Desta forma, deve-se ter muito cuidado com a 
cobrança da letra de lei, pois, quando cobrada em sua literalidade, abarca os agentes 
políticos sem distinção. 
De outro lado, caso cobrado o entendimento jurisprudencial, deve-se considerar ainda 
válidos os entendimentos supramencionados.  

2.1.3 - Terceiros 

O terceiro, particular, conforme visto, também responde por ato de improbidade administrativa 
se participar do ato, induzindo ou concorrendo dolosamente para a sua prática. 

Dois destaques são importantíssimos. 

Em primeiro lugar, a indução ou concorrência para a prática do ato deve ser dolosa, o que não 
era exigido expressamente antes da alteração promovida pela Lei n. 14.230/2021. 

Em segundo lugar, a lei não prevê mais responsabilização do particular que se beneficia 
do ato. Entretanto, deve-se destacar que, na maior parte dos casos, aquele que se 
beneficiar dolosamente do ato de improbidade, terá concorrido ou induzido para a 
sua prática. 

Por outro lado, o particular não pode ser responsabilizado isoladamente por improbidade 
administrativa. Somente poderá fazer parte do polo passivo da ação em litisconsórcio passivo com 
o agente público que praticou o ato ímprobo.  

Vale destacar que não há litisconsórcio passivo necessário na ação de improbidade. A ação pode 
ser proposta apenas em face do agente público, ainda que haja participação de terceiro. O que 
não pode ocorrer é a propositura da ação apenas em face do terceiro. 
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Jurisprudência do STJ 
 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 (REsp 1.171.017-PA. Informativo 535). 

 Nas ações de improbidade administrativa, não há litisconsórcio passivo necessário 
entre o agente público e os terceiros beneficiados com o ato ímprobo. REsp 896.044-
PA, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 16/9/2010. Informativo 447. 

Não obstante, o STJ decidiu que a ação pode prosseguir exclusivamente em face do terceiro se 
o agente público que praticou o fato estiver sendo demandado em outra ação de improbidade 
conexa: 

É viável o prosseguimento de ação de improbidade administrativa exclusivamente 
contra particular quando há pretensão de responsabilizar agentes públicos pelos 
mesmos fatos em outra demanda conexa. AREsp 1.402.806-TO, Rel. Min. Manoel 
Erhardt (Desembargador convocado do TRF da 5ª Região), Primeira Turma, por 
unanimidade, julgado em 19/10/2021. 

 Pessoa Jurídica 

Segundo o STJ (REsp 970.393/CE), a lei de improbidade administrativa se aplica às pessoas 
jurídicas. Considerando que as pessoas jurídicas podem ser beneficiadas e condenadas por atos 
ímprobos, é de se concluir que, de forma correlata, podem figurar no polo passivo de uma 
demanda de improbidade, ainda que desacompanhada de seus sócios (mas devem figurar em 
litisconsórcio passivo necessário com o agente público ímprobo).  

Não obstante, a Lei n. 14.230/2021 estabeleceu uma regra de bloqueio para a responsabilização 
das pessoas jurídicas: 

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. 

Portanto, se o ato de improbidade também for sancionado com base na lei anticorrupção, a 
pessoa jurídica deverá ser responsabilizada com base nesta lei, não cabendo a aplicação do 
“duplo regime sancionatório” para as pessoas jurídicas. 
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Resumindo: a aplicação da lei de improbidade para as pessoas jurídicas é residual, haja 
vista que somente será aplicada se a Lei n. 12.846/2013 (lei anticorrupção) não se 
aplicar para o mesmo fato. 

Por fim, 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 (art. 3º, §1º). 

2.1.4 – Particular que celebra com a Administração Pública convênio, contrato de repasse, 
contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente 

O parágrafo único do artigo 2º prevê expressamente ser possível a responsabilidade do 
particular, como se agente público fosse, quando celebra algum tipo de ajuste, com natureza de 
convênio, com a Administração Público, apenas no que diz respeito à utilização de recursos de 
origem pública. 

Neste caso, entendo que o particular será responsabilizado com base na lei de improbidade 
administrativa como se agente público fosse, sem a necessidade de concomitante presença de 
agente público no polo passivo da ação. 

Trata-se dos casos de celebração de parcerias do ente público com o terceiro setor, em sua 
atividade de fomento, que, em muitos casos, envolve a transferência de recursos financeiros para 
a consecução de objetivos de interesse social em comum.  

2.1.5 - Responsabilidade do sucessor ou herdeiro  

O art. 8º, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, estabelece ainda a responsabilidade do 
sucessor daquele que causar danos ao erário ou se enriquecer ilicitamente pela reparação integral 
do dano, até o limite do patrimônio transferido.  

Duas considerações são importantes: 

a) O sucessor ou herdeiro só respondem pela reparação integral do dano, não lhes sendo 
aplicada as demais sanções previstas na lei; 

b) O sucessor ou herdeiro só respondem no caso de ato de improbidade que causa dano ao 
erário ou que importa em enriquecimento ilícito. Desta forma, não haverá responsabilidade 
do sucessor ou herdeiro pelos atos que atentam contra os princípios administrativos. 
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Veja que a Lei n. 14.230/2021 deixa claro que a responsabilidade do sucessor ou herdeiro se 
restringe à reparação integral do dano, não sendo a ele aplicável qualquer outra sanção, ainda 
que patrimonial, como a multa, por exemplo. 

Destaque-se ainda que a Lei n. 14.230/2021, ao alterar a Lei n. 8.429/92, se preocupou com a 
sucessão empresarial, para fins de reparação integral do dano: 

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. 

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. 

2.2 - Sujeito passivo do ato 

O sujeito passivo é a vítima do ato de improbidade administrativa. É aquele que sofre as 
consequências negativas do ato, sejam elas patrimoniais, sejam aquelas relacionadas aos 
princípios administrativos.  

O sujeito passivo mediato será sempre a sociedade, tendo em vista que é a titular do patrimônio 
e do interesse público. Já o sujeito passivo imediato é o órgão ou entidade que sofre 
diretamente o prejuízo. 

O art. 1º, §§ 5º a 7º, da lei 8.429/92, alterado pela lei 14.230/2021, elenca os sujeitos que podem 
ser vítimas do ato de improbidade administrativa: 

§ 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 
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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 lei amplia bastante o rol de órgãos e entidades que podem ser “vítimas” do ato de 
improbidade, podendo ser assim resumido: 

a) Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, dos Estados, dos Municípios e do 
Distrito Federal; 

b) Entidades da Administração indireta (todos); 
c) Entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de 

entes públicos ou governamentais; 

Há ainda, no §7º, a definição de entidades que podem ser vítimas de improbidade, cuja 
responsabilização do agente será limitada, no caso de ressarcimento de prejuízos, à repercussão 
do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos: 

a) Entidade privada para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu 
patrimônio ou receita atual. 

Destaca-se que a lei não faz mais distinção entre as entidades privadas para as quais o Poder 
Público tenha concorrido ou concorra com mais ou menos de 50% (cinquenta por cento) do 
patrimônio ou da receita anual para fins de responsabilização integral ou limitada à repercussão 
do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Todas essas entidades privadas para cuja 
criação ou custeio o erário tenha concorrido passaram à responsabilidade limitada. 

 

A lei não mencionou as concessionárias de serviços públicos. Assim, ainda que se 
considerem os empregados ou dirigentes dessas pessoas jurídicas privadas como 
agentes públicos para outros fins, estes não estarão sujeitos às cominações da lei de 
improbidade administrativa, salvo se forem enquadrados no art. 3º da referida lei 
como participantes ou beneficiários do ato. 

2.2.1 - Legitimidade ativa 

A legitimidade ativa para a propositura da ação por improbidade administrativa não se confunde 
com o sujeito passivo do ato. Enquanto este é quem sofre um dano, patrimonial ou não, em 
decorrência do ato ímprobo, o legitimado ativo é o órgão indicado pela lei como legitimado 
para propositura da ação judicial com a finalidade de responsabilização em decorrência da 
conduta de improbidade. 

De acordo com a lei 8.429/92, com as alterações da lei 14.230/2021, somente o Ministério 
Público possui legitimidade ativa para propositura da Ação de Improbidade. 
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A Lei n. 14.230/2021 retirou a legitimidade ativa da Entidade interessada para 
propositura da ação de improbidade, cabendo, a partir de então, exclusivamente ao 
Ministério Público propor a referida ação (art. 17) 

Embora não possua mais legitimidade para propor a ação de improbidade, a pessoa jurídica 
interessada deve ser intimada para, se quiser, intervir no processo: 

Art. 17 (...) § 14. Sem prejuízo da citação dos réus, a pessoa jurídica interessada será 
intimada para, caso queira, intervir no processo.   

 

Em relação às ações propostas pela Fazenda Pública, anteriormente à lei 
14.230/2021, o Ministério Público terá 1 ano, a partir da data de publicação da lei 
14.230/2021 (26/10/2021), para manifestar interesse no prosseguimento da ação, 
inclusive se já estiver na fase de recurso. 

Durante este prazo, tais processos ficam suspensos e, caso não seja manifestado 
interesse, o processo será extinto sem resolução do mérito. 

Lei n. 14.230/2021: 

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. 

Por outro lado, o STJ possui o entendimento de que o Ministério Público tem legitimidade ad 
causam para a propositura de Ação Civil Pública objetivando o ressarcimento de danos ao erário, 
decorrentes de atos de improbidade (REsp 1.069.723-SP, Informativo 384). Essa ação não é a de 
improbidade propriamente dita, pois não busca aplicar as sanções previstas na lei. Trata-se de 
ação de ressarcimento ao erário, com base em ato de improbidade. 

2.3 - Espécies de ato de improbidade administrativa e conduta ímproba 

Atualmente, existem três espécies de ato de improbidade administrativa na LIA: 
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ESPÉCIES DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
Art. 9º Atos de Improbidade Administrativa que Importam Enriquecimento Ilícito. 
Art. 10 Atos de Improbidade Administrativa que Causam Prejuízo ao Erário. 

Art. 11 
Atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os Princípios da 
Administração Pública. 

Cada um desses dispositivos traz um rol de condutas que configuram ato de improbidade em 
suas respectivas modalidades. Antes da Lei n. 14.230/2021, prevalecia o entendimento de que o 
rol estabelecido em cada artigo era exemplificativo, tendo em vista a expressão “notadamente” 
para tratar das condutas em específico.  

Exemplo disso é o entendimento proferido pelo STJ no julgamento do REsp 1.177.910-SE 
(noticiado no informativo 577) em que foi decidido que a tortura praticada por servidor público é 
ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios administrativos, muito embora 
não esteja expressamente prevista no rol do art. 11. 

Quando da edição da Lei n. 14.230/2021, muito se falou que o rol de condutas dos artigos acima 
mencionados passaria a ser taxativo, não sendo possível a responsabilização por conduta não 
prevista expressamente em lei. No entanto, com a publicação da lei, os arts. 9º (atos quem 
importam em enriquecimento ilícito) e 10 (atos que causam prejuízo ao erário), continuaram com a 
expressão “notadamente” para tratar das condutas que configuram improbidade. Somente o art. 
11 trouxe expressão que confirma a taxatividade da lista, conforme veremos a seguir. 

Assim, em princípio, não seria possível falar que a lei estabeleceu um rol de condutas taxativo 
para os arts. 9º e 10.  

Entretanto, parcela da doutrina vem entendendo que a taxatividade é estabelecida no art. 1º, 
§1º da lei, inserido pela Lei n. 14.230/2021: 

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. 

O termo “tipificadas” utilizado no dispositivo atrairia, segundo a parcela da doutrina que 
defende a interpretação taxativa dos arts. 9º, 10 e 11 da lei de improbidade, a incidência do 
princípio da tipicidade para fins de responsabilização por improbidade administrativa, de forma 
que somente as condutas expressamente tipificadas em lei poderiam ser objeto de 
responsabilização com base na lei 8.429/92. 

É importante aguardar como a questão será tratada pelos tribunais superiores. 
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Acreditamos que, nas próximas provas, em razão do seu caráter polêmico, não deve haver 
abordagem do tema, mas apenas da letra da lei e outros assuntos. 

Por outro lado, a Lei n. 14.230/2021 revogou o art. 10-A, que havia sido incluído pela Lei 
Complementar n. 157/2016. Tal dispositivo tipificava a conduta de conceder, aplicar ou manter 
benefício financeiro ou tributário que reduzisse, direta ou indiretamente, a alíquota do ISS 
(Imposto sobre serviço de qualquer natureza) abaixo do indicado no art. 8º-A, caput e §1º, ada 
LC 116/2006, isto é, abaixo de 2% (dois por cento). 

Muito embora o dispositivo tenha sido revogado, a referida conduta permanece sendo punida 
como ato de improbidade administrativa, agora integrando o art. 10 da lei, como ato de 
improbidade que causa prejuízo ao erário, constando do inciso XXII. 

a) Atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito (art. 9º) 

A hipótese geral é: “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”. Neste sentido, os requisitos são: 

i. Recebimento de vantagem indevida (independentemente de danos ao erário); 

ii. Conduta dolosa por parte do agente ou terceiro (não se admite modalidade 
culposa); 

iii. Nexo causal entre a conduta do agente público e o recebimento da 
vantagem. 

Em relação à redação original, temos as seguintes diferenças: 

REDAÇÃO ORIGINAL REDAÇÃO COM A LEI 14.230/2021 

Art. 9º 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: 

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: 

Não houve uma mudança substancial na redação. Apenas se reforçou a necessidade de dolo 
para configuração da improbidade na espécie.  
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Além disso, o termo “notadamente” – fundamento que sustentava a natureza exemplificativa da 
lista – é repetido na nova redação, o que pode levar a entender que o rol do art. 9º segue sendo 
exemplificativo, sendo possível que condutas não previstas expressamente no dispositivo nele se 
enquadrem quando se amoldarem à hipótese genérica do caput.  

Mas recordamos a discussão sobre o tema, especialmente citando o §1º do art. 1º da lei, para 
chamar a atenção no sentido de que não há uma definição sobre o assunto. 

O ponto central desta espécie de improbidade é o recebimento de vantagem 
indevida, ainda que não cause prejuízo ao erário. As suas hipóteses são: 

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; 
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 mercadorias ou bens fornecidos 
a qualquer das entidades referidas no art. 1º desta Lei; 
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; 
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; 
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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. 

Veja que o inciso I não exige que o interesse de terceiro seja efetivamente atingido. Basta a 
mera possibilidade de ser atendido pelo agente que recebeu qualquer tipo de vantagem 
econômica para se configurar a hipótese. 

 

Com a lei 14.230/2021, não houve muitas alterações nas espécies de atos de 
improbidade que importam enriquecimento ilícito. Houve mudanças apenas na 
redação dos incisos IV e VI. 

Já no inciso VII, previu-se a possibilidade de que o agente público que adquire bens 
com valores incompatíveis com a sua renda ou evolução patrimonial demonstre a 
licitude da origem dessa evolução, o que não era previsto na redação original. 

Além disso, determinou que a aquisição dos referidos bens, para fins de 
responsabilização, deve decorrer dos atos descritos no caput, ou seja, de atos 
tipificados como improbidade administrativa. 

Vejamos as duas redações, com destaque para as mudanças: 

REDAÇÃO ORIGINAL REDAÇÃO COM A LEI 14.230/2021 
IV - utilizar, 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 servidores públicos, empregados 
ou terceiros contratados por essas entidades; 

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; 

VI - receber vantagem econômica de qualquer 
natureza, direta ou indireta, para fazer 
declaração falsa sobre medição ou avaliação em 
obras públicas ou qualquer outro serviço, ou 
sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou 
característica de mercadorias ou bens 
fornecidos a qualquer das entidades 
mencionadas no art. 1º desta lei; 

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 mercadorias ou 
bens fornecidos a qualquer das entidades 
referidas no art. 1º desta Lei;   
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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;   

Vale destacar ainda o Enunciado nº 7 da I Jornada de Direito Administrativo do CJF, que deve 
continuar sendo aplicado, mesmo após a alteração da Lei n. 8.429/92: 

Enunciado 7: Configura ato de improbidade administrativa a conduta do agente 
público que, em atuação legislativa lato sensu, recebe vantagem econômica indevida. 

b) Atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário (art. 10) 

A hipótese geral é: “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”. Os requisitos podem ser assim resumidos: 

i. Prejuízo ao erário; 
ii. Conduta dolosa, comissiva ou omissiva (não admite a modalidade culposa); 
iii. Nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o prejuízo sofrido pelo erário. 

 

Importa notar que os atos de improbidade que causam lesão ao erário não 
podem mais ser configurados na modalidade culposa. A partir da lei 
14.230/2021, somente conduto dolosa pode configurar ato de improbidade 
administrativa, em qualquer modalidade. 

Outro detalhe de grande importância é a exigência de que o ato tenha 
causado, “efetiva e comprovadamente” dano ao erário.  

Portanto, a partir da nova redação, não é mais possível a responsabilização 
por improbidade administrativa com base em “dano presumido”, como era 
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admitido anteriormente pelo STJ, na hipótese de frustração da licitude de 
processo licitatório ou de processo seletivo de parcerias ou dispensá-los 
indevidamente, em que reconhecia um dano in re ipsa7. 

Esse entendimento foi reforçado pela alteração da redação do inciso VIII, do 
art. 10, que passa a exigir expressamente “perda patrimonial efetiva” para 
configuração da improbidade. 

Importa destacar a diferença da nova redação em relação à anterior: 

REDAÇÃO ORIGINAL REDAÇÃO COM A LEI 14.230/2021 
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: 

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: 

Frise-se ainda que a expressão “notadamente” também é mantida aqui, devendo ser repetidas 
as considerações feitas acerca dos atos de improbidade que importam em enriquecimento 
ilícito. 

Não há necessidade de enriquecimento do agente público.  

A expressão erário compreende os recursos financeiros dos cofres públicos ou destinados pelo 
Estado às demais entidades citadas no art. 1º. 

As hipóteses de ato ímprobo que causam lesão ao erário são as seguintes: 

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;  

                                            

 

7 AREsp 1507319/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 
10/03/2020 



 

 

 

 

 

26 
206 

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; 
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; 
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; 
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 privada mediante 
celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis 
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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; 
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 (tratava-se de repetição do inciso XX). 
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. 

Houve alteração nos incisos, I, VIII, X e XIX, revogação do inciso XXI e a inclusão do inciso XXII. 

No caso do inciso I, houve apenas melhoria da redação e inclusão da palavra “indevida” para 
falar da incorporação ao patrimônio do particular. 

As alterações nos incisos X e XIX ocorreram para fins de adequação à nova diretriz da lei, isto é, 
somente há improbidade quando houver dolo. Por isso, as expressões “agir negligentemente” 
foram substituídas pela ação ilícita do agente.  

O inciso XXI foi revogado por se tratar de repetição do inciso XX.  

Já o inciso XXII incorporou a redação do art. 10-A – revogado pela Lei n. 14.230/2021 – ao art. 
10, como uma de suas hipóteses, não figurando mais como uma espécie autônoma de 
improbidade. Importa destacar, em relação ao inciso XXII, que somente os agentes públicos 
municipais ou do Distrito Federal estão sujeitos a praticar esses atos administrativos, 
considerando que o ISS é um imposto municipal. No entanto, é possível que terceiros que 
concorreram para o ato ou dele se beneficiaram também sejam responsabilizados com base 
neste dispositivo. 

O objetivo do legislador ao prever essa espécie de improbidade é evitar a guerra fiscal entre 
Municípios. 

 

Já em relação ao inciso VIII, o STJ entendia que não era necessária efetiva 
demonstração do dano para a sua configuração, haveria, no caso, um dano 
presumido, por impedir a Administração de obter proposta mais vantajosa: 

Para caracterização dos atos de improbidade administrativa descritos no art. 
10 da Lei n. 8.429/1992, é indispensável a comprovação da lesão ao erário, 
exceto nas hipóteses específicas do inciso VIII do referido dispositivo, nas 
quais se enquadra o caso em comento, uma vez que o prejuízo é presumido 
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(in re ipsa). (AREsp 1507319/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 10/03/2020). 

No entanto, com a nova redação do caput e do próprio inciso, fica claro 
que, para configurar ato de improbidade que causa prejuízo ao erário, é 
imprescindível a demonstração do efetivo dano. 

Caso não haja dano na frustração da licitude ou dispensa indevida dos 
procedimentos citados, configurará ato de improbidade que atenta contra 
os princípios da administração (art. 11, V), conforme veremos adiante. 

Vejamos as mudanças, lado a lado: 

REDAÇÃO ORIGINAL REDAÇÃO COM A LEI 14.230/2021 
I - facilitar ou concorrer por qualquer forma 
para a incorporação ao patrimônio particular, 
de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, 
verbas ou valores integrantes do acervo 
patrimonial das entidades mencionadas no art. 
1º desta lei; 

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; 

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

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; 

X - agir negligentemente na arrecadação de 
tributo ou renda, bem como no que diz 
respeito à conservação do patrimônio público; 

X - agir ilicitamente na arrecadação de tributo 
ou de renda, bem como no que diz respeito à 
conservação do patrimônio público; 

XIX - agir negligentemente na celebração, 
fiscalização e análise das prestações de contas 
de parcerias firmadas pela administração 
pública com entidades privadas; 

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 

XXI - 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); 

Art. 10-A.  Constitui ato de improbidade 
administrativa qualquer ação ou omissão para 
conceder, aplicar ou manter benefício 

XXII - conceder, aplicar ou manter benefício 
financeiro ou tributário contrário ao que 
dispõem o caput e o § 1º do art. 8º-A da Lei 
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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. 

Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. 

c) Atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da Administração 
Pública (art. 11) 

A hipótese geral é: “ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de 
imparcialidade e de legalidade”. Os requisitos são: 

i. Violação a princípio da Administração Pública; 
ii. Conduta dolosa (não admite a modalidade culposa); 
iii. Nexo causal. 

Importa destacar a diferença da nova redação em relação à anterior: 

REDAÇÃO ORIGINAL REDAÇÃO COM A 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: 

A substituição da expressão “notadamente” pela “caracterizada por uma das 
seguintes condutas” demonstra a clara intenção do legislador – ressaltada inúmeras 
vezes no processo legislativo – de tornar o rol de condutas do artigo 11 em taxativo, 
pelo que não é mais possível a existência de ato de improbidade administrativa que 
atenta contra os princípios da administração sem previsão expressa na lei. 

 

Nos termos da jurisprudência anteriormente firmada no âmbito do Superior Tribunal 
de Justiça, os atos de improbidade administrativa descritos no artigo 11 da Lei nº 
8429/92 dependiam simplesmente da presença do dolo genérico (este 
consubstanciado na atuação deliberada no sentido de praticar ato contrário aos 
princípios da Administração Pública. (AgInt no AREsp 1121329/RJ, Rel. Ministro 
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018). 

No entanto, com a lei 14.230/2021, considera-se que, para configuração de qualquer 
ato de improbidade administrativa é necessária a presença de dolo específico, 
conforme art. 1º, §2º, da lei, que exige a intenção de “alcançar o resultado ilícito 
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tipificado (...) não bastando a voluntariedade do agente.” 

Essa mudança de paradigma foi prevista expressamente no §1º do art. 11: 

§ 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. 

§ 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. 

Vale destacar ainda o disposto nos parágrafos 3º e 4º: 

§ 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. 

§ 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.   

O legislador pretendeu deixar claro que as condutas de baixa lesividade devem ser punidas nas 
esferas adequadas, porém, deixadas de fora do âmbito da improbidade administrativa. 

Os atos que atentam contra os princípios administrativos, expressamente previstos nos incisos 
do art. 11, são os seguintes: 

I – (revogado) 
II – (revogado) 
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; 
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; 
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 
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das 
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condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades; 
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; 
IX – (Revogado) 
X – (Revogado) 
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; 
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. 

O legislador revogou condutas que entendeu que não deveriam ser punidas com base na lei de 
improbidade. Este fato não desnatura o caráter ilícito de tais condutas, que, se verificadas, 
devem ser punidas nas demais esferas. 

Nos casos dos incisos III, IV e VI, buscou-se responsabilizar apenas as condutas efetivamente 
graves. 

 

O inciso V, que antes previa apenas a frustração da licitude do concurso 
público, prevê, com a nova redação, a necessidade de efetiva 
imparcialidade, configurando a improbidade pela frustração do caráter 
concorrencial tanto do concurso, quando da licitação e do chamamento 
público. 

Portanto, nos casos de ilicitudes relacionadas ao processo licitatório ou ao 
chamamento público, caso haja efetivo prejuízo à Administração, configura-se 
ato de improbidade que causa lesão ao erário (art. 10). Caso não haja 
prejuízo, haverá ato de improbidade que atenta contra os princípios da 
Administração (art. 11). 

O inciso XI, inserido pela Lei n. 14.230/2021, tipifica o nepotismo como ato de improbidade que 
atenta contra os princípios. É a primeira lei a nível nacional que prevê expressamente o 
nepotismo. No entanto, embora tenha o mérito de tipificar expressamente o nepotismo, sua 
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redação é criticada por simplesmente reproduzir a súmula vinculante nº 13, sem realizar qualquer 
avanço em sua redação. 

Neste ponto, é importante destacar o § 5º do art. 11: 

§ 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. 

Portanto, para configuração da improbidade por nepotismo, é imprescindível o dolo específico. 
Não havendo dolo específico, o ato não configurará improbidade, mas, ainda assim, será um ato 
nulo por violação da moralidade e da impessoalidade. 

Destaque-se ainda que deverá ser observada a jurisprudência do STF sobre o assunto, já tratada 
em nosso curso, especialmente as exceções em que a nomeação de parentes não configura 
nepotismo. 

Por fim, o inciso XII trata da publicidade irregular, com a intenção de beneficiar o agente 
público, em contrariedade com o art. 37, §1º, CF, que determina que a publicidade deverá ser 
institucional.  

REDAÇÃO ORIGINAL REDAÇÃO COM A LEI 14.230/2021 
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou 
regulamento ou diverso daquele previsto, na 
regra de competência; 

I – (revogado) 

II - retardar ou deixar de praticar, 
indevidamente, ato de ofício; 

II – (revogado) 

III - revelar fato ou circunstância de que tem 
ciência em razão das atribuições e que deva 
permanecer em segredo; 

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; 

IV - negar publicidade aos atos oficiais; 

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; 

V - frustrar a licitude de concurso público; 

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, 
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direto ou indireto, ou de terceiros;    

VI - deixar de prestar contas quando esteja 
obrigado a fazê-lo; 

VI - deixar de prestar contas quando esteja 
obrigado a fazê-lo, desde que disponha das 
condições para isso, com vistas a ocultar 
irregularidades;   

IX - deixar de cumprir a exigência de requisitos 
de acessibilidade previstos na legislação. 

IX - (revogado); 

X - transferir recurso a entidade privada, em 
razão da prestação de serviços na área de 
saúde sem a prévia celebração de contrato, 
convênio ou instrumento congênere, nos 
termos do parágrafo único do art. 24 da Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990.   

X - (revogado); 

- 

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. 

- 

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. 

d) Atos de improbidade administrativa decorrentes de concessão ou aplicação indevida de 
benefício financeiro ou tributário (art. 10-A) 

O art. 10-A previa expressamente o seguinte: 
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Constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão para 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. 

No entanto, o dispositivo foi revogado e a conduta nele prevista foi reproduzida no inciso XXII 
do art. 10, passando a ser uma hipótese de improbidade administrativa que causa prejuízo ao 
erário. 

e) Improbidade na Ordem Urbanística (art. 52, lei 10.257/2001 – Estatuto da Cidade) 

Trata-se de hipótese específica de ato improbidade administrativa relacionada à tutela da ordem 
urbanística. São atos praticados pelo Prefeito (ou Governador do DF), sem prejuízo da punição 
de outros agentes públicos envolvidos, quando:  

II – deixar de proceder, no prazo de cinco anos, o adequado aproveitamento do imóvel 
incorporado ao patrimônio público, conforme o disposto no § 4o do art. 8o desta Lei; 
III – utilizar áreas obtidas por meio do direito de preempção em desacordo com o disposto no 
art. 26 desta Lei 
IV – aplicar os recursos auferidos com a outorga onerosa do direito de construir e de alteração 
de uso em desacordo com o previsto no art. 31 desta Lei; 
V – aplicar os recursos auferidos com operações consorciadas em desacordo com o previsto no § 
1o do art. 33 desta Lei; 
VI – impedir ou deixar de garantir os requisitos contidos nos incisos I a III do § 4o do art. 40 
desta Lei 
VII – deixar de tomar as providências necessárias para garantir a observância do disposto no § 3o 
do art. 40 e no art. 50 desta Lei; 
VIII – adquirir imóvel objeto de direito de preempção, nos termos dos arts. 25 a 27 desta Lei, 
pelo valor da proposta apresentada, se este for, comprovadamente, superior ao de mercado. 

O Estatuto da Cidade não previu sanções por estes atos, devendo ocorrer a sua interpretação 
em conformidade com a Lei n. 8.429/92, em especial o art.12. Assim, deve-se verificar se a 
conduta do Prefeito importou em enriquecimento ilícito, causou lesão ao erário ou atentou 
contra os princípios administrativos. 

2.4 - Elemento subjetivo (dolo) 

De acordo com o STJ, em entendimento consolidado na vigência da redação original da Lei n. 
8.429/92, era inadmissível a responsabilidade objetiva na aplicação da Lei n. 8.429/1992, exigindo-
se a presença de dolo nos casos dos arts. 9º e 11 (que coíbem o enriquecimento ilícito e o 
atentado aos princípios administrativos, respectivamente) e, ao menos de culpa, nos termos do 
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art. 10, que censura os atos de improbidade por dano ao Erário (REsp 1.193.248-MG, 
Informativo 540). 

O elemento subjetivo do ato era, portanto, o dolo ou, no caso do art. 10, a culpa, sendo 
impossível a responsabilização de qualquer pessoa sem demonstração deste elemento. 

Entretanto, conforme já analisado, a lei não admite mais a responsabilização por 
improbidade administrativa por conduta culposa. Somente a conduta dolosa é que 
pode configurar ato de improbidade. 

Além disso, o dolo deve ser específico, consubstanciado na especial finalidade de agir, isto é, o 
objetivo específico de obter o resultado ilícito tipificado na lei, não bastando a simples 
voluntariedade do agente (art. 1º, §2º). 

A exigência de dolo específico fica ainda mais clara nos §§ 1º e 2º do art. 11 da lei: 

§ 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. 

§ 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. 

2.5.1 - Teoria da cegueira deliberada (ou teoria do avestruz) em atos de improbidade 
administrativa  

A teoria da cegueira deliberada é uma teoria originária da Suprema Corte dos Estados Unidos 
que objetiva punir agentes que, de modo voluntário, simulam ou disfarçam o desconhecimento 
da prática de ilícitos administrativos. 

O agente público, deliberadamente, se coloca em situação de ignorância, criando obstáculos, de 
forma consciente e voluntária, para que não tome conhecimento da prática do ato ilícito 
administrativo ou de improbidade administrativa que está sendo praticado no âmbito da 
Administração Pública, auferindo algum tipo de vantagem, ainda que não patrimonial, ou mesmo 
descumprindo um dever administrativo e violando princípios da administração. 
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Desse modo, a ignorância provocada pelo próprio agente público se torna equivalente ao dolo 
eventual ou, até mesmo, à culpa consciente, ensejando a possibilidade de punição no âmbito 
administrativo e da improbidade administrativa. 

A “teoria do avestruz” é uma metáfora que se utiliza da ação deste animal que, diante de um 
perigo iminente, esconde a cabeça na terra para não tomar conhecimento do que ocorre ao seu 
redor e não tomar uma atitude diante daquela situação. 

A teoria foi utilizada em um julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que os 
desembargadores entenderam ser o caso de manter a condenação de ex-prefeito por 
improbidade administrativa, nos seguintes termos: 

“Na verdade, o caracterizado superfaturamento da contratação da prestação do 
serviço posto em disputa iniciou a partir da realização do Termo de Parceria (fls. 
111/112), em valor muito superior ao praticado pela empresa anterior (fls. 133/136), 
para efetivar o mesmo serviço, porém, sem demonstrar o atingimento das gloriosas 
metas a que tinha se comprometido. (…) 

Guardadas as devidas proporções, é evidente, em tempo de exposição pública e 
notória pelo julgamento televisionado ao vivo da Ação Penal 470 pelo Plenário do 
Supremo Tribunal Federal, em que de forma corajosa e destemida o Poder Judiciário 
não se encolheu, frente aos muitos interesses envolvidos, na condenação de 
criminosos que estavam a praticar infrações penais (corrupção passiva, ativa, lavagem 
de dinheiro) e, nesta ocasião, uma determinada teoria foi suscitada pelo sempre 
profundo Ministro Celso de Mello, e que poderá ser agora aventada neste caso 
concreto, qual seja TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA (…) 

Ainda que esta teoria tenha sua incidência e aplicação na prática de ilícitos penais, mais 
especificamente em relação ao crime de lavagem de dinheiro, tal como fez o eminente 
Ministro Celso de Mello em recentíssimo julgamento acima mencionado, já foi ela 
também reconhecida em relação aos crimes eleitorais, bem como naquele famoso caso 
do furto ao Banco Central em Fortaleza. Por outro lado, é, em relação ao ilícito 
administrativo praticado neste caso concreto, perfeitamente adequada a sua incidência, 
na medida em que os corréus fingiram não perceber o superfaturamento praticado com 
a nova contratação por intermédio de Termo de Parceria, com objetivo único de lesar o 
patrimônio público, não havendo agora como se beneficiarem da própria torpeza. (…).” 

E a ementa restou definida da seguinte forma: 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA Prejuízo ao erário devidamente confirmado pelas provas 
produzidas Contratação de serviços de plantões médicos junto ao Pronto Socorro de 
Avaré por intermédio de Termo de Parceria, em valor muito superior ao contrato 
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anterior, e sem a realização de licitação - Superfaturamento constatado - Aplicação da 
Teoria da Cegueira Deliberada - Ato de improbidade administrativa devidamente 
comprovado, ante a constatada cavilosidade dos corréus Procedência da ação 
mantida Diferimento do recolhimento das custas deferido Apelação do réu Joselyr 
não provida e provida em parte a da ré IBDPH.   

(TJSP;  Apelação Cível 0009252-56.2010.8.26.0073; Relator (a): Rebouças de Carvalho; 
Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Avaré - 2ª Vara Cível; Data do 
Julgamento: 09/04/2014; Data de Registro: 10/04/2014) 

Outro importante argumento é que, se a teoria é aplicada em âmbito criminal, naturalmente 
muito mais rigoroso em suas punições, podendo acarretar a restrição da liberdade do 
condenado, em âmbito administrativo, em que não há punições tão severas nem tamanho rigor 
na apuração e constatação do fato e da culpabilidade do agente, seria perfeitamente possível a 
aplicação da teoria da ignorância deliberada, sem afetar qualquer direito fundamental dos 
investigados. 

Entretanto, a partir das novas exigências introduzidas pela Lei n. 14.230/2021, somente 
admitindo a configuração da improbidade administrativa quando houver a presença de 
dolo específico, dificilmente essa teoria poderá ser sustentada, à luz dos novos 
paradigmas legais. 

3 - SANÇÕES  

As sanções estão previstas no art. 12 da Lei n. 8.429/92. Passarei a dispor sobre elas de forma 
esquematizada para facilitar a memorização. 

 Perda dos bens 
e valores 

Perda da 
função pública 

Suspensão dos 
direitos 
políticos 

Multa civil Proibição de 
contratar e 
receber 
benefícios 

Art. 9º Sim Sim Até 14 anos Equivalente ao 
acréscimo 
patrimonial 

Até 14 anos 

Art. 10 Sim, se houver Sim Até 12 anos Equivalente ao 
valor do dano 

Até 12 anos 

Art. 11 Não Não Não 24 vezes o 
valor da 
remuneração 

Até 4 anos 
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Perceba que, com a Lei n. 14.230/2021, não é mais possível a aplicação da sanção de 
perda da função pública e de suspensão de direitos políticos para os atos de 
improbidade administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública. 

 Ressarcimento ao erário 

O ressarcimento ao erário não é mais previsto como sanção – como, de fato, não é. Trata-se de 
consequência aplicável a todo aquele que causa prejuízo à Administração Pública – e a qualquer 
pessoa –, seja em virtude da prática de ato de improbidade ou não:  

Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo (art. 927, 
CC). 

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. 

 Perda da função pública 

 

De acordo com o §1º do art. 12, 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. 

Portanto, se o agente público era detentor de cargo público efetivo e, neste 
período, comete o ato de improbidade, sendo posteriormente eleito para mandato 
eletivo, a regra é que a perda da função pública atinge apenas o cargo efetivo e não 
o mandato eletivo. 

No entanto, o mesmo dispositivo permite que o magistrado, na hipótese de ato que 
importa enriquecimento ilícito (inciso I do caput do art. 12), e em caráter excepcional, 
é facultado ao magistrado, quando da análise do caso concreto, estendê-la aos 
demais vínculos.   

Veja como está disposto na lei, haja vista que o dispositivo é de suma importância para provas: 

§ 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 
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caráter excepcional, estendê-la aos demais vínculos, consideradas as circunstâncias do 
caso e a gravidade da infração. 

 Suspensão dos direitos políticos 

Com relação à suspensão dos direitos políticos, a lei estabeleceu uma espécie de contagem de 
tempo retroativo (e fictício), para que seja computado o período entre a decisão colegiada e o 
trânsito em julgado da sentença condenatória: 

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 (§ 10). 

Suponha que um agente público tenha sido condenado a 8 anos de suspensão dos direitos 
políticos, por decisão em primeira instância, no dia 01/11/2021. A decisão foi confirmada por 
órgão colegiado no dia 01/11/2022. No entanto, houve recurso para o STJ e, posteriormente, 
para o STF, sendo que o trânsito em julgado só ocorreu no dia 01/11/2025. 

Somente a partir do trânsito em julgado é que o agente ímprobo iniciará o cumprimento da 
pena, ou seja, somente a partir de 01/11/2025 é que os seus direitos políticos estarão 
efetivamente suspensos. No entanto, desde a decisão colegiada, em 01/11/2022, já será 
computado o prazo desta sanção. Ou seja, na prática, quando o agente público começar a 
cumprir a pena, já terão sido deduzidos 3 (três) anos da suspensão dos direitos políticos, de 
modo que o condenado somente cumprirá efetivamente 5 (cinco) anos da pena de 8 (oito). 

Aparentemente o legislador buscou fazer relação com o art. 1º, inciso I, alínea l, da Lei 
Complementar nº 64 de 1990, a denominada lei das inelegibilidades. O dispositivo estabelece 
que são inelegíveis:  

l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada 
em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade 
administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, 
desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) 
anos após o cumprimento da pena; 

Deste modo, mesmo antes de cumprir a sanção aplicada na ação por improbidade 
administrativa, é possível que o agente público se torne inelegível, com base na LC 64/90, a 
partir da condenação em segunda instância (por órgão colegiado) na ação de improbidade 
administrativo, isto é, antes do seu trânsito em julgado e, por conseguinte, antes do início do 
comprimento da sanção. 
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Entretanto, é importante lembrar que os direitos políticos não envolvem apenas a elegibilidade, 
mas a toda participação no processo político, como o direito de sufrágio, com suas diversas 
manifestações, e à participação no processo político em geral. Em outras palavras, concede o 
direito de votar e de ser votado. A inelegibilidade retira do cidadão apenas o direito de ser 
votado, mantendo o direito de votar. 

Portanto, não se pode dizer que a pena de suspensão dos direitos políticos está sendo cumprida 
em sua integralidade a partir da condenação por órgão colegiado, razão pela qual a 
retroatividade da contagem do prazo desta sanção consiste em verdadeira contagem de tempo 
ficto, o que deverá ser objeto de análise pelos tribunais superiores em breve. 

Também não há mais limite mínimo para a aplicação da penalidade de suspensão dos 
Direitos Políticos. 

 Multa 

No que diz respeito à multa, a lei admite que seja aumentada até o dobro se o juiz considerar 
que, em virtude da situação econômica do réu, o valor é ineficaz para reprovação e prevenção 
do ato de improbidade. 

 Proibição de contratar e receber benefícios do Poder Público 

Outro ponto que precisa ser destacado é a extensão da sanção de proibição de contratar com o 
Poder Público. Em regra, essa sanção atinge apenas a esfera do Ente Federativo lesado. No 
entanto, excepcionalmente, poderá extrapolar essa esfera, observados os impactos econômicos 
e sociais das sanções, de forma a preservar a função social da pessoa jurídica: 

§ 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 
sociais das sanções, de forma a preservar a função social da pessoa jurídica, conforme 
disposto no § 3º deste artigo. 
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 Atos de menor ofensa 

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. 

 Aplicação da sanção apenas após o trânsito em julgado 

Por fim, qualquer sanção prevista no art. 12 somente será executada após o trânsito em 
julgado: 

§ 9º As sanções previstas neste artigo somente poderão ser executadas após o 
trânsito em julgado da sentença condenatória. 

Com isso, o art. 20, caput, embora não revogado, fica obsoleto. Em sua redação, prevê que a 
perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam após o trânsito em 
julgado da sentença condenatória. No entanto, com a Lei n. 14.230/2021, qualquer sanção do 
art. 12, aí incluídas as sanções mencionadas acima, somente se efetivarão com o trânsito em 
julgado. 

 Atenção! E quando uma única conduta ofender simultaneamente os artigos 9º, 10 e 11 da 
Lei nº 8.429/92? 

Caso a conduta ofenda simultaneamente os artigos 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade, embora 
única, há de ser aplicado o princípio da subsunção, em que a sanção mais grave absorve as 
demais. É o que restou definido na jurisprudência do STJ: 

Proibição de contratar 

Regra Geral: Ente 
Federado lesado 

Excepcionalmente pode 
extrapolar o Ente 

lesado 

Motivos relevantes 
devidamente 
justificados 

observados os impactos 
econômicos e sociais das 

sanções, de forma a 
preservar a função social 

da pessoa jurídica 
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(...) É possível que uma só conduta ofenda simultaneamente mais de um dos artigos 
9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade, hipótese em que prevalecerá a sanção mais grave. 
Aplica-se nesse caso o princípio da subsunção, segundo o qual a conduta e a sanção 
mais grave absorvem as de menor gravidade. (...) (STJ - AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL: AREsp 722364 DF 2015/0130571-7, DJ 29/06/2015, Ministro MAURO 
CAMPBELL MARQUES) 

3.1 – Liquidação e execução do julgado  

Muito embora a advocacia pública tenha perdido a legitimidade ativa para propositura da ação 
de improbidade administrativa, terá ainda algumas atribuições relacionadas ao processo 
respectivo, como a liquidação e execução do julgado, bem como a necessidade de o ente 
federado ser ouvido para que o Ministério Público possa celebrar o acordo de não persecução 
cível. 

Quanto à liquidação e execução do julgado, o art. 18, §§ 1º a 4º, da Lei n. 8.429/92 (modificados 
pela Lei n. 14.230/2021), estabelecem o procedimento para que a pessoa prejudicada possa 
buscar a liquidação do dano e providenciar o cumprimento da sentença referente ao 
ressarcimento do patrimônio público, à perda ou à reversão dos bens. 

Portanto, a Pessoa Jurídica prejudicada, por meio de sua advocacia pública, é quem vai 
realizar a liquidação do julgado e o requerer o cumprimento de sentença quanto ao 
ressarcimento e à perda dos bens acrescidos ilicitamente ao patrimônio do agente 
ímprobo. 

Mas atenção! Em relação às demais sanções aplicadas, subsiste a legitimação do Ministério 
Público para requerer seu cumprimento. 

Art. 18 (...) 

§ 1º Se houver necessidade de liquidação do dano, a pessoa jurídica prejudicada 
procederá a essa determinação e ao ulterior procedimento para cumprimento da 
sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público ou à perda ou à reversão 
dos bens. 

Por outro lado, caso a pessoa jurídica prejudicada não adote as providências para liquidação e 
cumprimento do julgado nos casos previstos no prazo de 6 (seis) meses, contado do trânsito, 
caberá ao Ministério Público assumir esta atribuição e tutelar o patrimônio público, ainda que de 
forma subsidiária: 
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§ 2º Caso a pessoa jurídica prejudicada não adote as providências a que se refere o § 
1º deste artigo no prazo de 6 (seis) meses, contado do trânsito em julgado da sentença 
de procedência da ação, caberá ao Ministério Público proceder à respectiva liquidação 
do dano e ao cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio 
público ou à perda ou à reversão dos bens, sem prejuízo de eventual 
responsabilização pela omissão verificada. 

O juiz poderá autorizar o parcelamento, em até 48 (quarenta e oito) 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 (art. 18, §4º). 

Por fim, é importante lembrar que o STJ admite a utilização de medidas executivas 
atípicas, de cunho não patrimonial, no cumprimento de sentença proferida em ação 
de improbidade administrativa8, desde que, verificando-se a existência de indícios de 
que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de 
modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às 
especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e 
do postulado da proporcionalidade9. 

3.2 – Unificação de penas e continuidade do ilícito 

Outra novidade é a previsão de que o réu pode pedir a unificação da fase do cumprimento de 
sentença, cumulando eventuais sanções aplicadas com outras já impostas em outros processos. 
Repare que a unificação se dá a pedido do réu, não cabendo a sua realização de ofício. 

Por outro lado, a lei prevê duas situações nas quais será possível a unificação: 

I. no caso de continuidade de ilícito, o juiz promoverá a maior sanção aplicada, 
aumentada de 1/3 (um terço), ou a soma das penas, o que for mais benéfico ao réu;  

II. no caso de prática de novos atos ilícitos pelo mesmo sujeito, o juiz somará as sanções. 

                                            

 

8 REsp 1.929.230-MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 
04/05/2021. 

9 REsp 1.788.950/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26.4.2019 
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Por fim, 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 (vinte) anos. 

4 - INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS E BIS IN IDEM 

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. 
A lei afastou a natureza cível das ações de improbidade administrativa. 
Além disso, é vedado o seu ajuizamento para o controle de legalidade e para 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e outros interesses 
coletivos em sentido amplo. 

Neste sentido, em virtude da independência entre as instâncias, a condenação por improbidade 
não impede a responsabilização civil, administrativa e penal. 

 

Jurisprudência do STJ 
 Nesta mesma linha, já decidiu o STJ que, no caso de prática de ato por 
improbidade administrativa, é possível a aplicação de demissão do servidor no âmbito 
do processo administrativo disciplinar, sem prejuízo da ação por improbidade 
administrativa (MS 14.140-DF. Informativo 505). 

 Por outro lado, a Corte Superior também possui entendimento de que não 
configura bis in idem a coexistência de título executivo extrajudicial em decorrência de 
condenação por acórdão do TCU e sentença condenatória em ação civil pública de 
improbidade administrativa pelo mesmo fato, desde que seja observada a dedução do 
valor da obrigação que primeiramente foi executada no momento da execução do 
título remanescente (REsp 1.413.674-SE. Informativo 584). 

No entanto, a Lei n. 14.230/2021 estabeleceu que as sentenças civis e penais 
produzirão efeitos em relação à improbidade administrativa quando concluírem pela 
inexistência da conduta ou da autoria (art. 21, §3º), promovendo uma excepcional 
interferência de uma esfera sobre a outra. 
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Trata-se de disposição semelhante ao entendimento em relação aos processos administrativos 
disciplinares, com exceção de que, no PAD, somente a sentença penal que conclui pela 
inexistência material do fato e negativa de autoria é que interfere na esfera administrativa, nada 
se mencionando acerca da sentença civil10. 

Além disso, a absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão 
colegiada, impede o trâmite da ação tratada por esta Lei, havendo comunicação com todos os 
fundamentos de absolvição previstos no art. 386 do Código de Processo Penal. 

Repare que, neste caso, não há simples julgamento pela improcedência da ação de 
improbidade, mas o impedimento do trâmite, ou seja, não poderá ser instaurado processo por 
improbidade e, se já houver sido instaurado, deverá ser arquivado. 

 

O art. 386 do CPP aborda as hipóteses de absolvição do réu, além daquelas já 
mencionadas (inexistência de conduta e de autoria), ampliando, portanto, a 
interferência da esfera penal na esfera de improbidade administrativa, quando se 
tratar de decisão colegiada. Vejamos as hipóteses: 

I - estar provada a inexistência do fato; 

II - não haver prova da existência do fato; 

III - não constituir o fato infração penal; 

IV –  estar provado que o réu não concorreu para a infração penal; 

V – não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal; 

VI – existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts. 
20, 21, 22, 23, 26 e § 1º do art. 28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver 
fundada dúvida sobre sua existência; 

VII – não existir prova suficiente para a condenação. 

                                            

 

10 STF. 2ª Turma. RMS 32357/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 17/3/2020 (Info 970). 
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Repare que com essa inclusão promovida pela Lei n. 14.230/2021, poderemos ter verdadeiros 
absurdos no que se refere à possibilidade de interferência de uma instância sobre a outra. Isto 
porque até mesmo a absolvição por insuficiência de provas e pelo fato não constituir crime 
intervirá na esfera da improbidade. 

Porém, na esfera penal, vigora o princípio in dubio pro reu, exigindo-se um arcabouço 
probatório muito mais robusto para uma condenação.  

Não bastasse a ingerência de uma instância sobre a outra, bem como a presunção de inocência 
em favor do réu, cabe apontar situação ainda mais grave, qual seja: a absolvição em virtude de o 
fato não constituir crime por ausência de tipificação na lei penal. O fato, ainda que não tipificado 
penalmente, poderá estar previsto na lei como ato de improbidade administrativa, haja vista que 
o Direito Penal é regido pela intervenção mínima. 

Assim, suponha que o réu tenha cometido um ato de nepotismo. Tal conduta, em regra, não é 
tipificada na lei penal como crime, mas é tipificada na Lei n. 8.429/92 como ato de improbidade 
administrativa. Se houver uma ação penal por este fato, o réu será absolvido. Se houver recurso 
por parte do órgão acusador, a sentença será confirmada por órgão colegiado e, de acordo com 
a nova redação da Lei n. 8.429/92, haverá o impedimento do trâmite da ação por improbidade 
administrativa, muito embora o ato seja considerado ímprobo. 

Uma grande questão que se coloca é que o dispositivo fala em absolvição 
“confirmada por decisão colegiada”. Nessa afirmação, portanto, não está incluída a 
decisão colegiada que reforma a condenação em primeira instância e absolve o réu? A 
questão deverá será discutida pelos Tribunais Superiores, devendo o aluno se atentar 
para a literalidade da lei nas provas objetivas. 

Portanto, são duas situações distintas em que uma decisão de outra esfera poderá vincular a 
ação de improbidade administrativa: 

a) Sentença civil e penal de 1º grau que reconhece a inexistência da conduta ou da autoria: 
comunica com a ação de improbidade administrativa, para definir o julgamento pela 
improcedência. 

b) Decisão penal, confirmada por decisão colegiada, por qualquer dos motivos do art. 386, 
do CPP: impede o trâmite da ação de improbidade. 

Por fim, as sanções eventualmente aplicadas em outras esferas deverão ser 
compensadas com as sanções aplicadas, nos termos da lei de improbidade 
administrativa (art. 21, §5º), o que já era estabelecido pelo STJ. Convém destacar que 
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a compensação das sanções somente ocorre quando se tratar de penas aplicadas em 
esferas distintas em razão do mesmo fato. 

Resumindo: 

 

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 (art. 12, §6º). 

As sanções aplicadas às 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 (§ 7º). 

5 - COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA 

Na ação de improbidade administrativa não há, em regra, aplicação do foro por prerrogativa de 
função, conforme já se manifestaram os Tribunais Superiores. No entanto, o STF já se 
posicionou, ao menos em relação aos ministros da própria Corte, que não deveriam ser julgados 
em primeira instância, não pelo fato de ser aplicado o “foro privilegiado”, mas pela 
incompatibilidade lógica do julgamento de um magistrado de última instância por outro de 
primeira instância. 

Interferência de uma 
esfera sobre a outra 

Regra Geral: Não há 

Exceções 

Sentença civil e penal 
de que reconhece a 

inexistência da conduta 
ou da autoria. 

Decisão penal, 
confirmada por decisão 

colegiada, por 
qualquer dos motivos 
do art. 386, do CPP: 
impede o trâmite da 

ação de improbidade. 
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A competência territorial é do foro do local onde ocorrer o dano ou da pessoa jurídica 
prejudicada, nos termos do art. 17, §4º-A da Lei n. 8.429/92, sendo que a propositura da ação 
prevenirá a competência do juízo para todas as ações posteriormente intentadas com a mesma 
causa de pedir ou o mesmo objeto (§5º). 

Por outro lado, será da justiça federal a competência quando a ação for proposta pelo Ministério 
Público Federal ou quando forem parte (ativa ou passiva) as pessoas indicadas no art. 109, I, da 
CF. Nos demais casos, a competência é da Justiça Estadual. 

Vejamos os julgados pertinentes: 

 

Jurisprudência do STF e do STJ 
 STF: O foro especial por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal 
(CF) em relação às infrações penais comuns não é extensível às ações de 
improbidade administrativa. (Pet 3240, AgR/DF, julgamento em 10.5.2018, 
Informativo 901). 

 STJ: A ação de improbidade administrativa deve ser processada e julgada nas 
instâncias ordinárias, ainda que proposta contra agente político que tenha foro 
privilegiado (AgRg na Rcl 12.514-MT. Informativo 527). 

6 - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA  

Os arts. 14 e 15 da Lei n. 8.429/92 preveem os procedimentos que podem ser adotados em 
âmbito administrativo para investigação dos atos de improbidade administrativa e as 
providências que podem ser tomadas: 

Art. 14. Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente 
para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de 
improbidade. 

§ 1º A representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá a 
qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação 
das provas de que tenha conhecimento. 

Em relação ao parágrafo primeiro, convém mencionar que a representação pode ser oral, desde 
que seja reduzida a termo e assinada pelo representante. Além disso, qualquer que seja a forma, 
deve conter a qualificação do representante.  Vale destacar que o STF e o STJ já admitiram a 
denúncia anônima. (STF: HC 99.490; STJ: RMS 32.065).  
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Se a representação não contiver as formalidades do §1º, a autoridade administrativa deverá 
rejeitá-la em despacho fundamentado, o que não impede que a mesma representação seja feita 
ao Ministério Público (art. 14, §2º). 

Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos 
fatos que observará a legislação que regula o processo administrativo disciplinar aplicável ao 
agente público (art. 14, §3º). 

A comissão processante da investigação deverá dar 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 órgãos podem, a requerimento, designar representante 
para acompanhar o procedimento investigatório (art. 15). 

7 - PROCEDIMENTO JUDICIAL DA AÇÃO POR IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA 

É possível que, antes da propositura da ação, para apurar se realmente houve ilício previsto na 
lei de improbidade, o Ministério Público poderá, de ofício, a requerimento de autoridade 
administrativa ou mediante representação formulada de acordo com o disposto no art. 14 desta 
Lei, instaurar inquérito civil ou procedimento investigativo assemelhado e requisitar a instauração 
de inquérito policial, garantido ao investigado a manifestação por escrito e juntada de 
documentos. (art. 22). 

A ação de improbidade administrativa deve seguir o rito ordinário do CPC, com as modificações 
estabelecidas pela Lei n. 8.429/92.  

A petição inicial deve preencher os requisitos do código processual, e: 

a) individualizar a conduta do réu e apontar os elementos comprobatórios mínimos que 
demonstrem a ocorrência das hipóteses de improbidade e de sua autoria, salvo 
impossibilidade fundamentada; 

b) ser instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da 
veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade 
de apresentação de qualquer dessas provas.  

 

A Lei n. 8.429/92, em sua redação original, estabelecia um procedimento de defesa 
prévia do acusado. Neste procedimento, quando a inicial é protocolada, se estiver 
em devida forma, o juiz manda autuar e manda notificar o requerido (não manda 
citar) para apresentar defesa prévia (e não para apresentar contestação). 

No entanto, esse procedimento prévio deixa de existir com a Lei n. 14.230/2021, de 
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maneira que a primeira comunicação do juízo enviada ao réu já é a sua citação para 
apresentar defesa no prazo de 30 (trinta) dias, aplicando-se as regras do CPC (art. 17, 
§7º). 

Antes de receber a inicial, o juiz deverá verificar se é o caso de rejeição da mesma, nas hipóteses 
do art. 330, CPC ou quando não preenchidos os requisitos da lei de improbidade, ou ainda 
quando manifestamente inexistente o ato de improbidade (§6º-B). 

Da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação 
caberá agravo de instrumento. (§9º-A). Aliás, nas ações de improbidade administrativa, 
cabe agravo de instrumento de qualquer decisão interlocutória (art. 17, § 21). 

 Após a contestação e, se for o caso, ouvido o autor, o juiz: 

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

b) poderá desmembrar o litisconsórcio, com vistas a otimizar a instrução processual. 

Em seguida, o Ministério Público poderá oferecer réplica e, após, o juiz profere decisão, que 
deve observar:  

a) Indicação precisa da tipificação do ato; 
b) Vedação à modificação do fato principal; 
c) Vedação à modificação da capitulação legal apresentada pelo autor. 

Após essa decisão, as partes são intimadas para especificar as provas que pretendem produzir, 
sendo direito do réu ser interrogado sobre os fatos, sendo que a sua recusa ou silêncio não 
implicam em confissão. 

Além disso, a lei prevê que alguns institutos do processo civil não se aplicam à ação de 
improbidade. Não se aplicam: 

a) A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia; 
b) A distribuição dinâmica do ônus da prova, impondo o ônus ao réu; 
c) O ajuizamento de mais de uma ação de improbidade administrativa pelo mesmo fato; 
d) O reexame obrigatório (remessa necessária) da sentença de improcedência ou de extinção 

sem resolução de mérito. 

A vedação à remessa necessária, incluída pela Lei n. 14.230/2021, supera antiga jurisprudência do 
STJ no sentido de que qualquer sentença de improcedência ou de extinção do processo na ação 
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de improbidade deveria ser objeto de reexame obrigatório, haja vista o microssistema da tutela 
coletiva, aplicando-se a lei da ação popular11.  

Embora não possua mais legitimidade para propor a ação de improbidade, a pessoa 
jurídica interessada deve ser intimada para, se quiser, intervir no processo: 

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

 

Jurisprudência do STJ 
 Nas ações de improbidade administrativa, é admissível a utilização da prova 
emprestada, colhida na persecução penal, desde que assegurado o contraditório e a 
ampla defesa (REsp 1.189.192-GO. Informativo 440). 

 O Ministério Público estadual possui legitimidade recursal para atuar como parte 
no Superior Tribunal de Justiça nas ações de improbidade administrativa, 
reservando-se ao Ministério Público Federal a atuação como fiscal da lei (AgRg no 
AREsp 528143/RN). 

 Defesa do agente público pela advocacia pública 

Dispõe o art. 17, § 20: 

§ 20. 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.   

Trata-se de disposição no mesmo sentido do art. 10 da Lei n. 14.133/2021 (lei de licitações e 
contratos), que já vem sofrendo severas críticas e argumentações no sentido de sua 
inconstitucionalidade. 

Em primeiro lugar, porque uma lei nacional não poderia dispor acerca das atribuições das 
advocacias públicas estaduais e municipais, em flagrante conflito interfederativo de 
                                            

 

11 EREsp 1.220.667-MG. Informativo 607 
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competências. Cada ente federado possui competência para legislar acerca dos seus servidores 
públicos, dentre eles os advogados públicos. 

Além disso, a disposição rompe com o modelo constitucional da advocacia pública, função 
essencial à justiça, que possui as atribuições de representação judicial e extrajudicial e a 
consultoria jurídica das unidades federativas, nada falando acerca da representação de 
servidores públicos (arts. 131 e 132 da CF). 

Por outro lado, a defesa dos agentes públicos pode gerar conflito de interesse na atuação da 
advocacia pública, que pode se deparar com uma situação em que, de um lado defenderá a 
invalidade do ato, por ter sido praticado com violação da lei e, de outro, seria compelida a 
defender a licitude do ato para a defesa do servidor. 

7.1 - Pedidos e sentença  

O pedido principal da ACPIA é a condenação do requerido nas sanções do art. 12, podendo 
requerer a aplicação de uma, algumas ou todas as sanções previstas para a espécie do ato 
ímprobo. 

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. 

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; 

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

A sentença deve observar as regras do CPC e do art. 17-C da Lei n. 14.230/2021, respeitando as 
regras acerca da motivação, inclusive aquelas previstas na LINDB.  

8 - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL E TRANSAÇÃO 

Originalmente, a Lei n. 8.429/92 vedava de forma peremptória a transação, o acordo ou a 
conciliação na ACPIA. No entanto, essa regra foi recentemente alterada para permitir o acordo 
de não persecução cível: 
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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:       (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

Art. 17 (...) 

§ 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. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019). 

A Lei n. 14.230/2021 estabeleceu parâmetros procedimentais e materiais a serem observados 
neste ajuste.  

Em primeiro lugar, para celebração do ajuste, deve haver a promoção dos 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. 

Ademais, dependerá, cumulativamente: 

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

b) 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; 

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

Portanto, o acordo de não persecução cível sempre dependerá de homologação 
judicial, ainda que celebrado antes da propositura da ação. 

Para fins de apuração do valor do dano a ser ressarcido, deverá ser realizada a oitiva do Tribunal 
de Contas competente. 
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Quanto à fase do processo para a celebração do acordo de não persecução, prevalecia o 
entendimento do STJ de que era possível acordo de não persecução cível no âmbito da ação de 
improbidade administrativa em fase recursal12. 

 

No entanto, a Lei n. 14.230/2021 inseriu disposição na LIA prevendo que o ajuste 
pode ser celebrado, inclusive, na fase da execução da sentença condenatória: 

Art. 17-B (...) § 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. 

As negociações ocorrem entre o Ministério Público e o investigado ou demandado e seu 
defensor. 

§ 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.   

9 - MEDIDAS CAUTELARES  

A Lei n. 8.429/92 prevê ainda medidas cautelares com o objetivo de assegurar o resultado 
prático de uma eventual sentença condenatória. As medidas cautelares da LIA seguem a regra 
geral das tutelas de urgência do ordenamento jurídico, ou seja, exigem a demonstração do 
periculum in mora e do fumus boni iuris. 

O regime das medidas cautelares foi objeto de regulamentação mais abrangente com o advento 
da Lei n. 14.230/2021, tratando do tema no art. 16 e superando a jurisprudência do STJ em 
diversos pontos. 

                                            

 

12 AREsp 1.314.581/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 23/02/2021 
(Informativo 686, STJ) 
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Em primeiro lugar, a indisponibilidade dos bens do agente ímprobo não é mais prevista no art. 
7º, haja vista que, de fato, na redação anterior, estava deslocado topograficamente na lei. O art. 
7º passa a prever: 

Art. 7º Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos 
fatos representará ao Ministério Público competente, para as providências 
necessárias. 

No entanto, a referida representação não é indispensável para que seja requerida medida 
cautelar pelo Ministério Público (art. 16, §1º-A). 

Adotando a sistemática do CPC, a Lei n. 14.230/2021 estabelece, no art. 16, que o pedido de 
medida cautelar – indisponibilidade dos bens – pode ocorrer em caráter antecedente ou 
incidente.  

9.1 – Indisponibilidade dos bens 

Como se pode observar, a tradicional indisponibilidade dos bens já é logo prevista no caput do 
art. 16. Trata-se de medida que objetiva impedir a alienação dos bens, a dilapidação patrimonial, 
pelo agente que supostamente tenha cometido ato de improbidade administrativa. O objetivo 
da decretação de indisponibilidade é garantir bens suficientes para assegurar o ressarcimento ao 
erário e a perda do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. 

O pedido de indisponibilidade pode envolver 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. 

 Requisitos 

Um dos pontos mais importantes inseridos pela Lei n. 14.230/2021 diz respeito aos requisitos 
para a decretação da indisponibilidade dos bens, que somente poderá ser deferida com a 
demonstração no caso concreto de: 

a) Perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 
b) Probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial (fumus boni iuris). 

Além disso, de acordo com a lei, somente será concedido após a oitiva do réu, que gozará do 
prazo de 05 (cinco) dias, salvo quando 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. Neste caso, o contraditório será diferido. 
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Essas regras são extraídas do §3º do art. 16 e são de extrema importância porque promovem 
uma superação legislativa da jurisprudência do STJ. 

O STJ possuía entendimento pacífico no sentido de que a decretação indisponibilidade dos bens 
não dependia da demonstração do periculum in mora. Para a Corte, o risco de dano irreparável 
ou ao resultado útil do processo era presumido13. Por este motivo, entendia que a medida, em 
verdade, possuía natureza de tutela de evidência, haja vista a dispensa da demonstração concreta 
do periculum in mora14: 

É possível a decretação da indisponibilidade de bens do promovido em ação civil 
Pública por ato de improbidade administrativa, quando ausente (ou não demonstrada) 
a prática de atos (ou a sua tentativa) que induzam a conclusão de risco de alienação, 
oneração ou dilapidação patrimonial de bens do acionado, dificultando ou 
impossibilitando o eventual ressarcimento futuro. O periculum in mora é presumido 
(REsp 1.366.721-BA. Informativo 547). 

IV. Com efeito, no que se refere à alegada "omissão quanto ao fato de que, uma vez 
reconhecida por este Colegiado a existência de fundados indícios da prática de atos 
de improbidade pelo embargado por ocasião da decretação da indisponibilidade de 
bens nos autos de Agravo de Instrumento nº 1.695.097-3, tal questão não poderia ser 
rediscutida", o acórdão ressaltou que "o argumento não impressiona, porque a 
medida cautelar de indisponibilidade de bens caracteriza-se como tutela de evidência, 
que exige tão-somente a presença do fumus boni iuris, nos termos do art. 7º da LIA. 
(REsp 1899698/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 02/03/2021, DJe 16/04/2021) 

Atenção! Jurisprudência superada! 

Por outro lado, a Corte Superior entendia ser possível a concessão da medida mesmo sem a 
oitiva do réu, inclusive, antes da propositura da ação15: 

                                            

 

13 REsp 1.366.721-BA. Informativo 547 

14 REsp 1899698/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 
16/04/2021 

15 REsp 895.415-BA. Informativo 379. 
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É possível o deferimento da medida acautelatória de indisponibilidade de bens em 
ação de improbidade administrativa nos autos da ação principal sem audiência da 
parte adversa e, portanto, antes da notificação a que se refere o art. 17, § 7º, da Lei n. 
8.429/92 (REsp 895.415-BA. Informativo 379). 

Atenção! Jurisprudência superada! 

Todos esses precedentes ganharam novos contornos com a lei 14.230/2021 ou foram totalmente 
superados, haja vista que a lei exige, para concessão da medida, a demonstração concreta do 
periculum in mora e, como regra, a oitiva do réu. 

 Não pode ser utilizada para garantir o valor da multa 

Outra superação legislativa da jurisprudência do STJ diz respeito à impossibilidade de garantia, 
por meio de indisponibilidade de bens, do valor de eventual multa a ser aplicada. 

A Corte Superior entendia que a indisponibilidade poderia recair sobre bens suficientes para 
garantir o ressarcimento ao erário, a perda dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio e o 
valor de eventual multa a ser aplicada: 

A indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio do réu de modo 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 (STJ. AgRg 
no REsp 1311013 / RO). 

Esse precedente está superado pela lei! 

Art. 16 (...) § 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. 

Veja, portanto, que a indisponibilidade dos bens não pode ser utilizada para assegurar o 
pagamento da multa. 

Por outro lado, embora a redação do art. 16, §10 seja bastante confusa, entendemos que a 
indisponibilidade somente poderá recair sobre o acréscimo lícito ao patrimônio do réu quando 
objetivar garantir o ressarcimento ao erário. No caso de ato de improbidade que importa em 
enriquecimento ilícito, a indisponibilidade dos bens para perda do que foi acrescido ao 
patrimônio do autor somente recai sobre os acréscimos ilícitos. Não se aplica a indisponibilidade 
sobre bens adquiridos licitamente para promover uma espécie de "compensação" por aquilo 
que foi acrescido ilicitamente ao patrimônio. 
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INDISPONIBILIDADE DOS BENS 
Redação original Redação com a lei 14.230/2021 

Periculum in mora presumido. Ausência de 
necessidade de demonstração. Bastava a mera 
demonstração do fumus boni iuris (STJ). 

Entendia-se tratar de tutela de evidência (STJ). 

Deve demonstrar, no caso concreto: 

a) Perigo de dano irreparável ou de risco 
ao resultado útil do processo (periculum in 
mora); 

b) Probabilidade da ocorrência dos atos 
descritos na petição inicial (fumus boni iuris). 

Poderia ser decretado sem oitiva do réu. 

Somente após a oitiva do réu em 05 dias, salvo 
quando 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. 

Podia recair sobre bens suficientes para 
assegurar o valor de eventual multa a ser 
aplicada (além do ressarcimento e perda dos 
bens ilicitamente acrescidos). 

Não assegura pagamento de multa, apenas o 
ressarcimento ao erário e a perda dos bens 
acrescidos ilicitamente. 

 Atos de improbidade que atentam contra os princípios administrativos 

Outro ponto de grande importância é a discussão acerca da possibilidade de decretação da 
indisponibilidade dos bens para atos de improbidade administrativa que atentam contra os 
princípios administrativos. 

Antes da Lei n. 14.230/2021, o STJ possuía o entendimento pacífico pela possibilidade: 

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 (AgRg no REsp 1.299.936-RJ. Informativo 523). 

O art. 16 não estabeleceu nenhuma restrição quanto ao alcance da medida restringindo a 
aplicação da medida cautelar de indisponibilidade dos bens para os atos de improbidade que 
importam enriquecimento ilícito ou causam prejuízo ao erário. Sequer houve manifestação sobre 
o assunto. 

Por este motivo, deve ser mantida a aplicação da jurisprudência do STJ, admitindo a medida 
cautelar para os atos de improbidade contra os princípios da administração pública, 
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especialmente quando esta conduta gerar dano ao erário ou importar em acréscimos ilícitos em 
favor do patrimônio do agente. 

 Substituição da indisponibilidade 

É 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 
(art. 16, §6º). 

A lei cria um verdadeiro direito subjetivo ao réu, conferindo-lhe a possibilidade de substituir a 
indisponibilidade de seus bens pelas formas de garantia admitidas na lei. 

 Indisponibilidade dos bens de terceiro 

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.   

 Aplicação do regime de tutela provisória de urgência do CPC 

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. 

 Outras regras 

A lei estabelece uma ordem de preferência dos bens a serem tornados indisponíveis, deixando, 
em último lugar, o bloqueio de contas bancárias. Antes, deve-se priorizar veículos de via 
terrestre, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e quotas 
de sociedades simples e empresárias e pedras e metais preciosos. 

Deve-se observar ainda os efeitos práticos da decisão, vedada medida que possa acarretar 
prejuízo a serviço público. 

 Vedações 

§ 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. 

§ 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. 
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A vedação à indisponibilidade do bem de família também superou a jurisprudência do STJ que, 
anteriormente, a admitia16. 

9.2 – Afastamento do agente público 

O art. 20, §1º, com redação dada pela Lei n. 14.230/2021 prevê que: 

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. 

A medida busca evitar a influência do servidor investigado no processo.  

No entanto, é importante destacar que a Lei n. 14.230/2021 deixou expresso que somente a 
autoridade judicial pode promover o afastamento preventivo do agente público. Trata-se de 
regra distinta da redação original da Lei n. 8.429/92, que permitia que a autoridade 
administrativa também decretasse tal afastamento. 

Por outro lado, o §2º prevê que o afastamento terá duração de 90 (noventa) dias, prorrogáveis 
uma única vez por igual prazo, por decisão motivada, desta vez, preservando o entendimento do 
STJ, que possuía decisão em igual sentido. 

10 - PRESCRIÇÃO  

A prescrição é a extinção do poder que a Administração Pública e o Ministério Público possuem 
de propor a ação para a aplicação de sanção por ato de improbidade administrativa. Não se 
trata da perda do direito, em si, mas da perda da pretensão de reparação do direito violado 
e/ou da punição do agente. 

O prazo prescricional está previsto no art. 23 da Lei n. 8.429/92: 

                                            

 

16 A indisponibilidade dos bens do requerido pode recair, inclusive, sobre o bem de família, pois tal medida não 
implica em expropriação do bem (REsp 1204794/SP). - Atenção! Superada! 
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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. 

Trata-se de regra totalmente distinta da redação original, que previa três prazos prescricionais 
diferentes, a depender da natureza do vínculo do agente público com a Administração Pública.  

Além da alteração do prazo, altera-se o termo inicial, que se dá com a ocorrência do 
fato ou cessação da permanência no caso de infrações permanentes, e não mais a 
partir da data do conhecimento do fato, como era no regime anterior. 

A prescrição é interrompida: 

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa; 

II - pela publicação da sentença condenatória; 

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional 
Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de 
improcedência; 

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que 
confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência; 

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma 
acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.  

Atente-se para o fato de que, com relação à interrupção por decisão de mérito, conta-se a partir 
da publicação da decisão e não da decisão em si. 

Vale lembrar que a interrupção, em regra, faz com que a prescrição volte a contar do início, 
zerando o prazo transcorrido até o momento.  

No entanto, a lei estabelece que, interrompida a prescrição, torna a contar do dia da 
interrupção, pela metade do prazo previsto no caput do art. 23, ou seja, por 04 (quatro) 
anos. 

Repare que a lei não fez qualquer ressalva acerca do prazo já transcorrido antes da interrupção, 
de maneira que, ainda que a interrupção ocorra após o transcurso de apenas 01 (um) ano dos 08 
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(oito) previstos na lei, tornará a contar por apenas mais 04 (quatro) anos, podendo contribuir 
sobremaneira para a impunidade. 

Outra disposição da lei que promoveu superação da jurisprudência do STJ foi a previsão de 
prescrição intercorrente: 

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. 

O STJ não admitia a prescrição intercorrente na ação de improbidade administrativa justamente 
por ausência de previsão legal. A partir da Lei n. 14.230/2021, há previsão expressa da 
prescrição intercorrente nas referidas ações, que deve ser reconhecida, inclusive, de ofício pelo 
juiz. 

Com relação à suspensão da prescrição, a lei prevê que ocorrerá com a instauração, para 
apuração dos ilícitos da lei de improbidade administrativa, de: 

a) Inquérito civil; 
b) Processo administrativo. 

A suspensão terá duração máxima de 180 (cento e oitenta) dias. 

No entanto, o inquérito civil poderá ter duração de 365 dias, prorrogável uma vez por igual 
período. Encerrado o prazo, o Ministério Público terá 30 dias para propor a ação respectiva.  

Mesmo o prazo do inquérito podendo chegar a 2 (dois) anos, a suspensão do prazo prescricional 
somente terá a duração de 180 dias, voltando a fluir com o fim deste prazo ou com o 
encerramento do inquérito, o que ocorrer primeiro. 

Além disso, a lei ainda estende os efeitos da interrupção e da suspensão para todos os 
envolvidos na prática do ato ímprobo: 

§ 6º A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a 
todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade. 

§ 7º 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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Por outro lado, não deve haver modificação da súmula 634 do STJ, que determina a aplicação 
do mesmo regime jurídico da prescrição dos agentes públicos aos terceiros participantes, 
inclusive em relação ao termo inicial: 

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

10.1 - Imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário 

Conforme estudado, a ação de improbidade administrativa é uma ação com peculiaridades, que 
objetiva a aplicação de sanção ao agente ímprobo e a terceiro participante ou beneficiário do 
ato. No entanto, em determinados casos, o ressarcimento ao erário pode ser buscado em uma 
ação autônoma por diversos motivos.  

Quanto à esta ação de ressarcimento, dispõe a Constituição Federal: 

Art. 37 (...)  

§ 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. 

§ 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. 

O entendimento que prevalecia era de que a ressalva feita pelo §5º, do art. 37, da CF 
estabelecia a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário apenas quando 
decorrentes de ato de improbidade administrativa (REsp 1.089.492-RO). Assim, ainda que 
restasse prescrita a ação para a aplicação das sanções por improbidade administrativa, umas de 
suas sanções seria sempre imprescritível: o ressarcimento ao erário. 

Em 2016, o STF proferiu decisão estabelecendo que a ação de ressarcimento de danos 
decorrentes de ilícito civil era prescritível: “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 (RE 669069/MG)”. 

Posteriormente, a Corte Suprema adotou entendimento ainda mais restritivo. Estabeleceu que 
somente o ressarcimento ao erário decorrente de atos de improbidade administrativa praticados 
com dolo são imprescritíveis. No caso de ato de improbidade que causa prejuízo ao erário 
praticado com culpa, a ação de ressarcimento era prescritível (RE 852475/SP). 
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Assim, o entendimento válido hoje é o seguinte: 

 

São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato 
doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (RE 852475/SP). 

Como a Lei n. 14.230/2021 extinguiu a improbidade por conduta culposa, pode-se 
dizer que toda ação de ressarcimento ao erário fundada em ato de improbidade 
administrativa é imprescritível, haja vista que somente existe improbidade dolosa. 

11 - DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES 

A Lei n. 8.429/92 ainda estabelece algumas obrigações ao servidor, de forma a fiscalizar e 
prevenir a prática de atos ímprobos. Neste ponto, é suficiente a leitura do disposto na 
legislação: 

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. 

§ 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. 

§ 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. 

Destaque-se, neste ponto, a mudança promovida pela Lei n. 14.230/2021. Na redação original 
da Lei n. 8.429/92, era prevista a necessidade de declaração de bens, que poderia ser 
substituída pela declaração de imposto de renda apresentada à Receita Federal. Com a nova 
redação, há previsão de que a declaração de bens se dá apenas com a declaração apresentada à 
Receita, já que esta passa a ser a única hipótese de cumprimento da obrigação. 



 

 

 

 

 

65 
206 

LEI ANTICORRUPÇÃO (LEI 12.846/2013) 

1 - REGRAS GERAIS  

A lei anticorrupção foi mais uma medida para efetivar o princípio da moralidade, buscando evitar 
e reprimir atos de corrupção praticado por pessoas jurídicas em face da Administração Pública 
nacional ou estrangeira.  

Em âmbito federal, a lei 12.846/2013 foi regulamentada pelo Decreto 8.420/2015. 

A lei estabelece a responsabilização objetiva, administrativa e civil, das pessoas jurídicas pela 
prática de atos previstos na lei contra a Administração Pública nacional ou estrangeira. Além 
disso, a lei é aplicável, inclusive, às sociedades não personificadas, isto é, aquelas que não foram 
regularmente constituídas: 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a responsabilização objetiva administrativa e civil de 
pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou 
estrangeira. 

Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesta Lei às sociedades empresárias e às 
sociedades simples, personificadas ou não, independentemente da forma de 
organização ou modelo societário adotado, bem como a quaisquer fundações, 
associações de entidades ou pessoas, ou sociedades estrangeiras, que tenham sede, 
filial ou representação no território brasileiro, constituídas de fato ou de direito, ainda 
que temporariamente. 

Art. 2º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, nos âmbitos 
administrativo e civil, pelos atos lesivos previstos nesta Lei praticados em seu interesse 
ou benefício, exclusivo ou não. 

 

 A responsabilidade civil e administrativa é objetiva, ou seja, não é necessária a 
comprovação de culpa ou dolo dos dirigentes. 

 Para responsabilização da pessoa jurídica, é necessário apenas comprovar que o 
ato lesivo foi praticado em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não. 

Para fins da lei anticorrupção: 
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Considera-se Administração Pública estrangeira os órgãos e entidades estatais ou 
representações diplomáticas de país estrangeiro, de qualquer nível ou esfera de 
governo, bem como as pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo 
poder público de país estrangeiro. Além disso, as organizações públicas 
internacionais são equiparadas a Administração estrangerias para aplicação da lei (art. 
5º, §§1º e 2º, lei 12.846/2013). 

Quanto ao conceito de agente público estrangeiro, trata-se de quem, ainda que 
transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública em 
órgãos, entidades estatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro, 
assim como em pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder 
público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais (art. 5º, §3º). 

É sempre importante destacar que a responsabilização da pessoa jurídica não exclui a 
responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa 
natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito, que ocorrerá na medida de sua culpabilidade 
(art. 3º, caput e §2º). 

A pessoa jurídica será responsabilizada independentemente da responsabilização individual das 
pessoas naturais (art. 3º, §1º). 

No caso de alteração contratual, incorporação, fusão ou cisão, a lei estabelece as seguintes 
regras (art. 4º): 

a) Regra geral: subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica; 
b) Fusão e incorporação: a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de 

pagamento de multa e reparação integral do dano causado, até o limite do patrimônio 
transferido, exceto no caso de simulação ou evidente intuito de fraude, devidamente 
comprovados; 

c) Sociedades controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas (no âmbito do contrato): 
serão solidariamente responsáveis pela prática dos atos lesivos, restringindo-se tal 
responsabilidade à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano 
causado. 

Além disso, a aplicação da lei anticorrupção não exclui a responsabilização administrativa e civil 
decorrentes de outras leis: 

Art. 29. O disposto nesta Lei não exclui as competências do Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica, do Ministério da Justiça e do Ministério da Fazenda para 
processar e julgar fato que constitua infração à ordem econômica. 
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Art. 30. A aplicação das sanções previstas nesta Lei não afeta os processos de 
responsabilização e aplicação de penalidades decorrentes de: 

I - ato de improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 
1992; e 

II - atos ilícitos alcançados pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ou outras 
normas de licitações e contratos da administração pública, inclusive no tocante ao 
Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC instituído pela Lei nº 12.462, de 
4 de agosto de 2011. 

2 - EXTRATERRITORIALIDADE DA LEI 

A lei anticorrupção é aplicável aos atos lesivos praticados por pessoa jurídica brasileira contra a 
administração pública estrangeira, ainda que cometidos no exterior: 

Art. 28. Esta Lei aplica-se aos atos lesivos praticados por pessoa jurídica brasileira 
contra a administração pública estrangeira, ainda que cometidos no exterior. 

3 - DOS ATOS LESIVOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NACIONAL OU 
ESTRANGEIRA 

O art. 5º apresenta um rol taxativo de condutas que ensejam a responsabilização objetiva 
administrativa e civil das pessoas jurídicas. Não há possibilidade de aplicação da lei em condutas 
não previstas no art. 5º.  

Os atos lesivos são aqueles que atentam contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, 
contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos 
pelo Brasil, assim definidos: 

I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente 
público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; 

II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo 
subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei; 

III - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar 
ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos 
praticados; 
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IV - no tocante a licitações e contratos: 

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o 
caráter competitivo de procedimento licitatório público; 

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento 
licitatório público; 

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de 
vantagem de qualquer tipo; 

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação 
pública ou celebrar contrato administrativo; 

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 
prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização 
em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos 
contratuais; ou 

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados 
com a administração pública; 

V - dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes 
públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e 
dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional. 

4 - RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

4.1 - Sanções  

A lei prevê duas sanções administrativas às pessoas previstas na lei que praticarem as infrações 
do art. 5º (art. 6º): 

I - multa, no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento bruto 
do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a 
qual nunca será inferior à vantagem auferida, quando for possível sua estimação; e 
II - publicação extraordinária da decisão condenatória. 
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§ 4º Na hipótese do inciso I do caput, caso não seja possível utilizar o critério do valor 
do faturamento bruto da pessoa jurídica, a multa será de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a 
R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais). 

§ 5º A publicação extraordinária da decisão condenatória ocorrerá na forma de extrato 
de sentença, a expensas da pessoa jurídica, em meios de comunicação de grande 
circulação na área da prática da infração e de atuação da pessoa jurídica ou, na sua 
falta, em publicação de circulação nacional, bem como por meio de afixação de edital, 
pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, no próprio estabelecimento ou no local de 
exercício da atividade, de modo visível ao público, e no sítio eletrônico na rede 
mundial de computadores. 

 Podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com as peculiaridades do 
caso concreto e com a gravidade e natureza das infrações, sempre de forma 
fundamentada; 

 A aplicação das sanções administrativas deve ser precedida da manifestação jurídica 
elaborada pela Advocacia Pública ou pelo órgão de assistência jurídica; 

 As sanções aplicadas não excluem, em qualquer hipótese, a obrigação da reparação 
integral do dano causado. 

Na aplicação das sanções, serão levados em consideração: 

a) gravidade da infração;  
b) a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator; 
c) a consumação ou não da infração; 
d) o grau de lesão ou perigo de lesão; 
e) o efeito negativo produzido pela infração; 
f) a situação econômica do infrator; 
g) a cooperação da pessoa jurídica para a apuração das infrações; 
h) a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e 

incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de 
conduta no âmbito da pessoa jurídica; 

i) o valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou entidade pública 
lesados. 

 

As sanções administrativas são aplicadas diretamente pela Administração Pública, 
por meio de um processo administrativo em contraditório. Independe da 
intervenção judicial, ressalvada a possibilidade de controle pelo Poder Judiciário. 



 

 

 

 

 

70 
206 

4.2 - Processo administrativo 

O processo administrativo será instaurado pela autoridade máxima de cada órgão ou entidade 
dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, que agirá de ofício ou mediante provocação, 
observados o contraditório e a ampla defesa (art. 8º). 

No âmbito do Poder Executivo federal, a Controladoria-Geral da União - CGU terá competência 
concorrente para instaurar processos administrativos de responsabilização de pessoas jurídicas 
ou para avocar os processos instaurados com fundamento nesta Lei, para exame de sua 
regularidade ou para corrigir o seu andamento. 

 

Art. 8º (...) § 1º A competência para a instauração e o julgamento do processo 
administrativo de apuração de responsabilidade da pessoa jurídica poderá ser 
delegada, vedada a subdelegação. 

Por outro lado, competem à Controladoria-Geral da União - CGU a apuração, o processo e o 
julgamento dos atos ilícitos previstos nesta Lei, praticados contra a administração pública 
estrangeira. 

Regras gerais: 

 O processo será conduzido por comissão designada pela autoridade instauradora e 
composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis; 

 O ente público, por meio do seu órgão de representação judicial, ou equivalente, a pedido 
da comissão, poderá requerer as medidas judiciais necessárias para a investigação e o 
processamento das infrações, inclusive de busca e apreensão; 

 A comissão poderá, cautelarmente, propor à autoridade instauradora que suspenda os 
efeitos do ato ou processo objeto da investigação. Repare que é a autoridade e não a 
comissão quem possui poder de suspender os efeitos do ato ou processo; 

 O prazo para conclusão do processo administrativo é de 180 dias, contados da data da 
publicação que instituiu a comissão, podendo ser prorrogado por ato fundamentado da 
autoridade instauradora; 

 A comissão, ao final, deve apresentar relatório conclusivo sobre os fatos apurados e 
eventual responsabilidade da pessoa jurídica, sugerindo de forma motivada as sanções a 
serem aplicadas; 

 A pessoa jurídica terá 30 dias para apresentar defesa, contados da sua intimação. 

Poderá ser instaurado ainda processo administrativo específico de reparação integral do dano, o 
que não prejudica o processo administrativo para aplicação das sanções. Concluído o processo e 
não havendo pagamento, o crédito apurado será inscrito em dívida ativa da fazenda pública. 
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Art. 26. A pessoa jurídica será representada no processo administrativo na forma do 
seu estatuto ou contrato social. 

§ 1º As sociedades sem personalidade jurídica serão representadas pela pessoa a 
quem couber a administração de seus bens. 

§ 2º A pessoa jurídica estrangeira será representada pelo gerente, representante ou 
administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil. 

 

Desconsideração da personalidade jurídica pela via administrativa 
Art. 14. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada 
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos 
previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, sendo estendidos todos 
os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica aos seus administradores e sócios 
com poderes de administração, observados o contraditório e a ampla defesa. 

Por fim, após a conclusão do procedimento administrativo, a comissão dará conhecimento ao 
Ministério Público de sua existência, para apuração de eventuais delitos (art. 15). 

5 - RESPONSABILIZAÇÃO JUDICIAL (CÍVEL) 

5.1 - Sanções  

As sanções cíveis, que poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa, estão previstas no 
art. 19 e são as seguintes: 

I - perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito direta ou 
indiretamente obtidos da infração, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé; 
II - suspensão ou interdição parcial de suas atividades; 
III - dissolução compulsória da pessoa jurídica; 
IV - proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos 
ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público, 
pelo prazo mínimo de 1 (um) e máximo de 5 (cinco) anos. 

A dissolução compulsória é a sanção mais grave aplicada pela lei anticorrupção. Por este motivo, 
exige requisitos alternativos específicos para sua aplicação: 

a) ter sido a personalidade jurídica utilizada de forma habitual para facilitar ou promover a 
prática de atos ilícitos; ou 

b) ter sido constituída para ocultar ou dissimular interesses ilícitos ou a identidade dos 
beneficiários dos atos praticados. 



 

 

 

 

 

72 
206 

5.2 - Processo civil de responsabilização por ato de corrupção 

Legitimidade para propositura da ação:  

a) União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, por meio das respectivas 
Advocacias Públicas ou órgãos de representação judicial, ou equivalentes; 

b) Ministério Público. 

Os legitimados para propositura da ação poderão ainda requerer a indisponibilidade de bens, 
direitos ou valores necessários à garantia do pagamento da multa ou da reparação integral do 
dano causado, ressalvado o direito do terceiro de boa-fé. 

Vale destacar que, se a ação for proposta pelo Ministério Público, este poderá ainda requerer a 
aplicação judicial das sanções administrativas previstas no art. 6º, sem prejuízo das sanções cíveis, 
desde que constatada a omissão das autoridades competentes para promover a 
responsabilização administrativa. 

A ação judicial seguirá o rito da ação civil pública (lei 7.347/85) e a condenação torna certa a 
obrigação de reparar, integralmente, o dano causado pelo ilícito, cujo valor será apurado em 
posterior liquidação, se não constar expressamente da sentença. 

6 - PRESCRIÇÃO  

Art. 25. Prescrevem em 5 (cinco) anos as infrações previstas nesta Lei, contados da 
data da ciência da infração ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia 
em que tiver cessado. 

O mais importante para se atentar nessa norma é o termo inicial do prazo de prescrição. Em 
geral, a prescrição é contada da data da ciência. Porém, se a infração for de caráter permanente 
ou continuado, conta-se da data em que houver cessado. 

Na esfera administrativa ou judicial, a prescrição será interrompida com a instauração de processo 
que tenha por objeto a apuração da infração. 

Além disso, a celebração do acordo de leniência interrompe o prazo prescricional dos atos 
ilícitos previstos nesta Lei (art. 16, §9º). 

7 - ACORDO DE LENIÊNCIA  

Admite-se a celebração de acordo de leniência por meio da autoridade máxima de cada órgão 
ou entidade pública e as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos previstos na lei 
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anticorrupção, desde que estes colaborem efetivamente com as investigações e da colaboração 
resulte, cumulativamente: 

I. a identificação dos demais envolvidos na infração, quando couber; e 
II. a obtenção célere de informações e documentos que comprovem o ilícito sob apuração. 

No âmbito do Poder Executivo Federal e no caso de atos lesivos praticados contra a 
Administração estrangeira, a competência para a celebração do acordo de leniência é da 
Controladoria-Geral ad União (art. 16, §10). 

O objetivo do acordo de leniência é a isenção da pena de publicação extraordinária da decisão 
condenatória (art. 6º, II), isenção da pena da proibição de receber incentivos, subsídios, 
subvenções, doações ou empréstimos do Poder Público (art. 19, IV) e a redução da multa em até 
2/3. No entanto, subsiste o dever de reparar integralmente o dano. 

Ademais, a Administração Pública poderá também celebrar acordo de leniência com a pessoa 
jurídica responsável pela prática de ilícitos previstos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
com vistas à isenção ou atenuação das sanções administrativas estabelecidas em seus arts. 86 a 
88 (art. 17). 

Para que seja possível a celebração do acordo de leniência, devem estar presentes ainda os 
seguintes requisitos de forma cumulativa: 

a) a pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar sobre seu interesse em cooperar para a 
apuração do ato ilícito; 

b) a pessoa jurídica cesse completamente seu envolvimento na infração investigada a partir 
da data de propositura do acordo; 

c) a pessoa jurídica admita sua participação no ilícito e coopere plena e permanentemente 
com as investigações e o processo administrativo, comparecendo, sob suas expensas, 
sempre que solicitada, a todos os atos processuais, até seu encerramento. 

O acordo de leniência estipulará as condições necessárias para assegurar a efetividade da 
colaboração e o resultado útil do processo. 

Os efeitos do acordo de leniência serão estendidos às pessoas jurídicas que integram o mesmo 
grupo econômico, de fato e de direito, desde que firmem o acordo em conjunto, respeitadas as 
condições nele estabelecidas. 

Para assegurar ainda o melhor aproveitamento da medida, foram estipuladas as seguintes 
regras: 
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§ 6º A proposta de acordo de leniência somente se tornará pública após a efetivação 
do respectivo acordo, salvo no interesse das investigações e do processo 
administrativo. 

§ 7º Não importará em reconhecimento da prática do ato ilícito investigado a 
proposta de acordo de leniência rejeitada. 

Em caso de descumprimento do acordo de leniência, a pessoa jurídica ficará impedida de 
celebrar novo acordo pelo prazo de 3 (três) anos contados do conhecimento pela administração 
pública do referido descumprimento. 

DECRETO LEI Nº 201/67 - RESPONSABILIDADE DOS 

PREFEITOS E VEREADORES 

O Decreto-Lei 201/67 foi recepcionado pela ordem constitucional vigente com status de lei 
ordinária e prevê, em seu art. 1º, uma lista de crimes cometidos por Prefeitos no exercício de 
suas funções. 

O STF já reconheceu que o DL 201/67 foi recepcionado pela CF/88 como lei ordinária (Súmula 
496 do STF): 

Súmula 496-STF: São válidos, porque salvaguardados pelas Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1967, os decretos-leis 
expedidos entre 24 de janeiro e 15 de março de 1967. 

O Decreto Lei também estabelece regras de processo penal que deverão ser aplicadas quando 
ocorrerem os crimes nele previstos. 

1 - CRIMES COMUNS – ART. 1º 

 

Destaca-se que, embora o DL 201/67 estabeleça expressamente que o 
cometimento dos fatos típicos nele previstos configuram crime de 
responsabilidade, a doutrina e a jurisprudência fazem uma correção neste ponto, 
afirmando que as infrações do art. 1º configuram crimes comuns, isto é, infrações 
penais comuns, semelhantes àquelas previstas no Código Penal. 

Neste sentido, o art. 1º do DL 207/67 estabelece como crimes comuns dos prefeitos, as 
seguintes condutas: 
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Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento 
do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos 
Vereadores: 

I - apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou 
alheio; 

Il - utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou 
serviços públicos; 

Ill - desviar, ou aplicar indevidamente, rendas ou verbas públicas; 

IV - empregar subvenções, auxílios, empréstimos ou recursos de qualquer natureza, 
em desacordo com os planos ou programas a que se destinam; 

V - ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei, ou realizá-Ias em desacordo 
com as normas financeiras pertinentes; 

VI - deixar de prestar contas anuais da administração financeira do Município a 
Câmara de Vereadores, ou ao órgão que a Constituição do Estado indicar, nos prazos 
e condições estabelecidos; 

VII - Deixar de prestar contas, no devido tempo, ao órgão competente, da aplicação 
de recursos, empréstimos subvenções ou auxílios internos ou externos, recebidos a 
qualquer titulo; 

VIII - Contrair empréstimo, emitir apólices, ou obrigar o Município por títulos de 
crédito, sem autorização da Câmara, ou em desacordo com a lei; 

IX - Conceder empréstimo, auxílios ou subvenções sem autorização da Câmara, ou em 
desacordo com a lei; 

X - Alienar ou onerar bens imóveis, ou rendas municipais, sem autorização da Câmara, 
ou em desacordo com a lei; 

XI - Adquirir bens, ou realizar serviços e obras, sem concorrência ou coleta de preços, 
nos casos exigidos em lei; 

XII - Antecipar ou inverter a ordem de pagamento a credores do Município, sem 
vantagem para o erário; 

XIII - Nomear, admitir ou designar servidor, contra expressa disposição de lei; 
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XIV - Negar execução a lei federal, estadual ou municipal, ou deixar de cumprir ordem 
judicial, sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito, à autoridade 
competente; 

XV - Deixar de fornecer certidões de atos ou contratos municipais, dentro do prazo 
estabelecido em lei. 

XVI – deixar de ordenar a redução do montante da dívida consolidada, nos prazos 
estabelecidos em lei, quando o montante ultrapassar o valor resultante da aplicação 
do limite máximo fixado pelo Senado Federal; 

XVII – ordenar ou autorizar a abertura de crédito em desacordo com os limites 
estabelecidos pelo Senado Federal, sem fundamento na lei orçamentária ou na de 
crédito adicional ou com inobservância de prescrição legal; 

XVIII – deixar de promover ou de ordenar, na forma da lei, o cancelamento, a 
amortização ou a constituição de reserva para anular os efeitos de operação de 
crédito realizada com inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em 
lei; 

XIX – deixar de promover ou de ordenar a liquidação integral de operação de crédito 
por antecipação de receita orçamentária, inclusive os respectivos juros e demais 
encargos, até o encerramento do exercício financeiro; 

XX – ordenar ou autorizar, em desacordo com a lei, a realização de operação de 
crédito com qualquer um dos demais entes da Federação, inclusive suas entidades da 
administração indireta, ainda que na forma de novação, refinanciamento ou 
postergação de dívida contraída anteriormente; 

XXI – captar recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição 
cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido; 

XXII – ordenar ou autorizar a destinação de recursos provenientes da emissão de 
títulos para finalidade diversa da prevista na lei que a autorizou; 

XXIII – realizar ou receber transferência voluntária em desacordo com limite ou 
condição estabelecida em lei. 

§1º Os crimes definidos nêste artigo são de ação pública, punidos os dos itens I e II, 
com a pena de reclusão, de dois a doze anos, e os demais, com a pena de detenção, 
de três meses a três anos. 
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§ 2º A condenação definitiva em qualquer dos crimes definidos neste artigo, acarreta 
a perda de cargo e a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo 
ou função pública, eletivo ou de nomeação, sem prejuízo da reparação civil do dano 
causado ao patrimônio público ou particular. 

Para os fins deste concurso, basta ao aluno conhecer os fatos típicos, não sendo necessário 
realizar maiores considerações sobre cada um deles especificamente. 

Quanto aos crimes do art. 1º do DL 207/67, temos ainda as seguintes informações importantes: 

a) Bem jurídico tutelado: patrimônio público e a moralidade pública; 
b) Sujeito passivo: em regra, os Municípios, mas é possível que sejam sujeitos passivos 

também os Estados e a União, quando o Prefeito se apropria ou desvia de bens ou rendas 
públicas pertencentes a esses Entes Federados; 

c) Sujeito ativo: trata-se de crime próprio, somente podendo ser praticado pelo prefeito ou 
por quem estiver no exercício deste cargo, sendo possível, no entanto, que os crimes do 
art. 1º sejam cometidos em coautoria ou com participação; 

O crime do art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/1967 é próprio, somente podendo ser 
praticado por prefeito, admitida, porém, a participação, nos termos do art. 29 do CP. 

STF. 2ª Turma. Inq 3634/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 2/6/2015 (Info 788). 

Além disso, o vice-prefeito ou quem substituir o prefeito fica sujeito ao mesmo processo do 
substituído, ainda que tenha cessado a substituição (art. 3º). 

d) Competência: quando o sujeito passivo é o Município ou o Estado, a competência é da 
Justiça Estadual, porém, quando o sujeito passivo for a União, a competência será da 
Justiça Federal; 

e) Elemento subjetivo: dolo. Não há modalidade culposa. 

 

O fato de ter terminado o mandato do Prefeito não impede que ele seja denunciado 
e processado pelos crimes do art. 1º do DL 201/67, desde que os fatos tenham sido 
praticados durante o mandato. 

Súmula 164-STJ: O prefeito municipal, após a extinção do mandato, continua sujeito a 
processo por crime previsto no art. 1º do Dec. lei n. 201, de 27/02/67. 
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Súmula 703-STF: A extinção do mandato do Prefeito não impede a instauração de 
processo pela prática dos crimes previstos no art. 1º do DL 201/67. 

Importante discussão ainda diz respeito à possibilidade de aplicação do princípio da 
insignificância aos crimes do art. 1º do DL 201/67. Neste ponto, há divergência entre o STF e o 
STJ: 

STF: APLICA-SE O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA STJ: NÃO SE APLICA O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA 
Ex-prefeito condenado pela prática do crime 
previsto no art. 1º, II do Decreto-Lei 201/1967, 
por ter utilizado máquinas e caminhões de 
propriedade da Prefeitura para efetuar 
terraplanagem no terreno de sua residência. 3. 
Aplicação do princípio da insignificância. 
Possibilidade. (...) (HC 104286, Rel. Min. Gilmar 
Mendes, 2ª Turma, julgado em 03/05/2011) 

Não é possível a aplicação do princípio da 
insignificância a prefeito, em razão mesmo da 
própria condição que ostenta, devendo pautar 
sua conduta, à frente da municipalidade, pela 
ética e pela moral, não havendo espaço para 
quaisquer desvios de conduta. (...) (HC 
148.765/SP, Rel. Min. Maria Thereza De Assis 
Moura, 6ª Turma, julgado em 11/05/2010) 

De acordo com o art. 1º, §1º, do referido Decreto-Lei, os crimes definidos nos itens I e II serão 
punidos com a pena de reclusão, de dois a doze anos, e os demais, com a pena de detenção, de 
três meses a três anos. 

A ação penal será sempre pública, até porque o sujeito passivo é o Ente Federado e, de forma 
mediata, a sociedade. Além disso, a condenação pelos crimes citados no art. 1º do DL 201/67 
acarretará a perda de cargo e a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo 
ou função pública, eletivo ou de nomeação, sem prejuízo da reparação civil do dano. 

Vejamos ainda algumas decisões importantes do STF em relação aos crimes do DL 201/67: 

 

 Crime do art. 1º, III, DL 201/67: 

Configura o crime do art. 1º, III, do DL 201/67, a conduta do Prefeito que utiliza 
verbas oriundas do Fundo Nacional de Saúde (vinculadas a determinado programa de 
saúde) para o pagamento de débitos da Secretaria Municipal de Saúde junto ao 
instituto de previdência do Município. O delito previsto no art. 1º, III, do DL 201/1967 
consiste em o administrador público aplicar verba pública em destinação diversa da 
prevista em lei. Não se trata, portanto, de desviar em proveito próprio. Para a 
configuração deste crime, é irrelevante verificar se houve, ou não, efetivo prejuízo 
para a Administração Pública. STF. 1ª Turma. AP 984/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, 
julgado em 11/6/2019 (Info 944). 

 Crime do art. 1º, XIV, do DL 201/97: 
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1. Para a perfectibilização do tipo penal do artigo 1º, XIV, segunda parte, do 
Decreto-Lei nº 201/67 exige-se dolo preordenado em descumprir uma ordem judicial 
individualizada e diretamente dirigida ao Prefeito, a revelar menoscabo e desprezo 
institucional para com a administração da justiça. 2. Conduta dolosa que não se 
configura no caso concreto, uma vez inexistente prova da cientificação do Prefeito 
quanto à ordem alegadamente descumprida, seja pessoalmente ou por outros meios 
inequívocos. 3. Provas documentais e testemunhais propícias à absolvição do 
acusado, a qual se decreta com fundamento no art. 386, V, do CPP, na linha do 
propugnado pelo Procurador-Geral da República em alegações finais. 

(AP 555, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/10/2015, 
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-018  DIVULG 29-01-2016  PUBLIC 01-02-2016) 

O processo e julgamento dos crimes do art. 1º será realizado de acordo com as regras com 
Código de Processo Penal para o processo comum, com as seguintes modificações: 

I - Antes de receber a denúncia, o Juiz ordenará a notificação do acusado para 
apresentar defesa prévia, no prazo de cinco dias. Se o acusado não for encontrado 
para a notificação, ser-lhe-á nomeado defensor, a quem caberá apresentar a defesa, 
dentro no mesmo prazo. 

II - Ao receber a denúncia, o Juiz manifestar-se-á, obrigatória e motivadamente, sobre 
a prisão preventiva do acusado, nos casos dos itens I e II do artigo anterior, e sobre o 
seu afastamento do exercício do cargo durante a instrução criminal, em todos os 
casos. 

III - Do despacho, concessivo ou denegatório, de prisão preventiva, ou de 
afastamento do cargo do acusado, caberá recurso, em sentido estrito, para o Tribunal 
competente, no prazo de cinco dias, em autos apartados. O recurso do despacho que 
decreta a prisão preventiva ou o afastamento do cargo terá efeito suspensivo. 

§ 1º Os órgãos federais, estaduais ou municipais, interessados na apuração da 
responsabilidade do Prefeito, podem requerer a abertura do inquérito policial ou a 
instauração da ação penal pelo Ministério Público, bem como intervir, em qualquer 
fase do processo, como assistente da acusação. 

§ 2º Se as previdências para a abertura do inquérito policial ou instauração da ação 
penal não forem atendidas pela autoridade policial ou pelo Ministério Público 
estadual, poderão ser requeridas ao Procurador-Geral da República. 
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2 - CRIMES DE RESPONSABILIDADE – ART. 4º 

O art. 4º do DL 201/67, por sua vez, estabelece os crimes de responsabilidade dos prefeitos. 
Apesar de o art. 1º afirmar que os fatos típicos nele previstos são crimes de responsabilidade, 
apenas as infrações previstas no art. 4º de fato o são. 

Neste sentido, é a jurisprudência: 

Os crimes denominados de responsabilidade, tipificados no art. 1. do D.L. 201, de 
1967, são crimes comuns, que deverão ser julgados pelo Poder Judiciário, 
independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores (art. 1.), são de 
ação pública e punidos com pena de reclusão e de detenção (art. 1., par. 1.) e o 
processo e o comum, do C.P.P., com pequenas modificações (art.2.). No art. 4., o D.L. 
201, de 1967, cuida das infrações político-administrativas dos prefeitos, sujeitos ao 
julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. 
Essas infrações e que podem, na tradição do direito brasileiro, ser denominadas de 
crimes de responsabilidade. II. - A ação penal contra prefeito municipal, por crime 
tipificado no art. 1. do D.L. 201, de 1967, pode ser instaurada mesmo após a extinção 
do mandato. III. - Revisão da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. IV. - H.C. 
indeferido. 

(HC 70671, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/04/1994, DJ 
19-05-1995 PP-13993  EMENT VOL-01787-03 PP-00536 RTJ  VOL-00159-01 PP-00152) 

Crimes de responsabilidade são infrações político-administrativas praticadas por pessoas que 
ocupam determinados cargos públicos. 

A diferença para os crimes comuns é que, nos crimes de responsabilidade, o agente público não 
será apenado com prisão ou multa, mas receberá uma sanção político-administrativa, 
normalmente aplicada pelo órgão legislativo, que consiste na perda do cargo e na inabilitação 
para o exercício de função pública por um determinado período. 

Os crimes de responsabilidade dos prefeitos, de acordo com o art. 4º, são: 

Art. 4º São infrações político-administrativas dos Prefeitos Municipais sujeitas ao 
julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato: 

I - Impedir o funcionamento regular da Câmara; 

II - Impedir o exame de livros, folhas de pagamento e demais documentos que devam 
constar dos arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços 
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municipais, por comissão de investigação da Câmara ou auditoria, regularmente 
instituída; 

III - Desatender, sem motivo justo, as convocações ou os pedidos de informações da 
Câmara, quando feitos a tempo e em forma regular; 

IV - Retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa 
formalidade; 

V - Deixar de apresentar à Câmara, no devido tempo, e em forma regular, a proposta 
orçamentária; 

VI - Descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro, 

VII - Praticar, contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se 
na sua prática; 

VIII - Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do 
Município sujeito à administração da Prefeitura; 

IX - Ausentar-se do Município, por tempo superior ao permitido em lei, ou afastar-se 
da Prefeitura, sem autorização da Câmara dos Vereadores; 

X - Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. 

O julgamento, neste caso, será realizado diretamente pela Câmara dos Vereadores do município 
respectivo. Além disso, a Câmara Municipal poderá ainda cassar o mandato do Prefeito quando 
este (art. 7º): 

I - Utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade 
administrativa; 

II - Fixar residência fora do Município; 

III - Proceder de modo incompatível com a dignidade, da Câmara ou faltar com o 
decoro na sua conduta pública. 

O procedimento para a aplicação das penas aos crimes de responsabilidade e para cassação do 
mandato do prefeito na forma do art. 7º está previsto no art. 5º do DL 201/67, podendo-se  

a) Denúncia 
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A denúncia da infração será escrita e poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos 
fatos e a indicação das provas.  

Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a 
Comissão processante, convocando-se o suplente. Se o denunciante for o Presidente da Câmara, 
passará a Presidência ao substituto legal, para os atos do processo, e só votará se necessário 
para completar o quórum de julgamento. 

Com a denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e 
consultará a Câmara sobre o seu recebimento. A denúncia somente será recebida pelo voto da 
maioria dos presentes.  

b) Comissão processante 

Na mesma sessão em que foi recebida a denúncia, será constituída a Comissão processante, 
com três Vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o 
Presidente e o Relator. 

c) Defesa prévia 

Em seguida, será notificando o denunciado, com a remessa de cópia da denúncia e documentos 
que a instruírem, para que, no prazo de dez dias, apresente defesa prévia, por escrito, indique as 
provas que pretender produzir e arrole testemunhas, até o máximo de dez.  

Se estiver ausente do Município, a notificação far-se-á por edital, publicado duas vezes, no órgão 
oficial, com intervalo de três dias, pelo menos, contado o prazo da primeira publicação.  

Decorrido o prazo de defesa, a Comissão processante emitirá parecer dentro em cinco dias, 
opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, será submetido 
ao Plenário.  

Se a Comissão opinar pelo prosseguimento, o Presidente designará desde logo, o início da 
instrução, e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários, para o 
depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas. 

d) Contraditório 

O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente, ou na pessoa 
de seu procurador, com a antecedência, pelo menos, de vinte e quatro horas, sendo lhe 
permitido assistir as diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às 
testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa. 

e) Razões finais e parecer final 
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Concluída a instrução, será aberta vista do processo ao denunciado, para razões escritas, no 
prazo de 5 (cinco) dias, e, após, a Comissão processante emitirá parecer final, pela procedência 
ou improcedência da acusação, e solicitará ao Presidente da Câmara a convocação de sessão 
para julgamento.  

f) Sessão de julgamento 

Na sessão de julgamento, serão lidas as peças requeridas por qualquer dos Vereadores e pelos 
denunciados, e, a seguir, os que desejarem poderão manifestar-se verbalmente, pelo tempo 
máximo de 15 (quinze) minutos cada um, e, ao final, o denunciado, ou seu procurador, terá o 
prazo máximo de 2 (duas) horas para produzir sua defesa oral. 

Concluída a defesa, proceder-se-á a tantas votações nominais, quantas forem as infrações 
articuladas na denúncia. 

g) Votos para afastamento do prefeito 

Considerar-se-á afastado, definitivamente, do cargo, o denunciado que for declarado pelo voto 
de dois terços, pelo menos, dos membros da Câmara, em curso de qualquer das infrações 
especificadas na denúncia. 

h) Provimentos finais 

Concluído o julgamento, o Presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará 
lavrar ata que consigne a votação nominal sobre cada infração, e, se houver condenação, 
expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato de Prefeito. Se o resultado 
da votação for absolutório, o Presidente determinará o arquivamento do processo. Em qualquer 
dos casos, o Presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado. 

i) Prazo para conclusão do processo: 90 (noventa dias), contados da data em que se efetivar 
a notificação do acusado.  

Transcorrido o prazo sem o julgamento, o processo será arquivado, sem prejuízo de 
nova denúncia ainda que sobre os mesmos fatos. 

3 - EXTINÇÃO DO MANDATO DO VEREADOR 

A lei prevê ainda a possibilidade de extinção do mandato do vereador, sendo a principal delas a 
cassação do mandato, que poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: 

Art. 7º A Câmara poderá cassar o mandato de Vereador, quando: 
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I - Utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade 
administrativa; 

II - Fixar residência fora do Município; 

III - Proceder de modo incompatível com a dignidade, da Câmara ou faltar com o 
decoro na sua conduta pública. 

§ 1º O processo de cassação de mandato de Vereador é, no que couber, o 
estabelecido no art. 5º deste decreto-lei. 

Além disso, o art. 8º prevê algumas hipóteses em que o mandato do vereador será extinto, sem 
ocorrer a sua cassação: 

Art. 8º Extingue-se o mandato do Vereador e assim será declarado pelo Presidente da 
Câmara, quando: 

I - Ocorrer falecimento, renúncia por escrito, cassação dos direitos políticos ou 
condenação por crime funcional ou eleitoral; 

II - Deixar de tomar posse, sem motivo justo aceito pela Câmara, dentro do prazo 
estabelecido em lei; 

III - deixar de comparecer, em cada sessão legislativa anual, à terça parte das sessões 
ordinárias da Câmara Municipal, salvo por motivo de doença comprovada, licença ou 
missão autorizada pela edilidade; ou, ainda, deixar de comparecer a cinco sessões 
extraordinárias convocadas pelo prefeito, por escrito e mediante recibo de 
recebimento, para apreciação de matéria urgente, assegurada ampla defesa, em 
ambos os casos. 

IV - Incidir nos impedimentos para o exercício do mandato, estabelecidos em lei e não 
se desincompatibilizar até a posse, e, nos casos supervenientes, no prazo fixado em lei 
ou pela Câmara. 

RESUMO 

 IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92) 

 Introdução  
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CF: Art. 37 (...) 

§ 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. 

Ato de improbidade administrativa é uma conduta desonesta, caracterizada pela sua 
“danosidade ou reprovabilidade extraordinárias”, que afronta valores juridicamente 
protegidos e relevantes para o interesse público. 

Somente se configura ato de improbidade administrativa a conduta dolosa. A conduta culposa 
jamais autoriza a responsabilidade por improbidade administrativa. 

Art. 1º (...) § 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado 
ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do 
agente. 

Neste sentido, verifica-se, a partir de agora, a necessidade de dolo específico para configuração 
da improbidade, o que importando em superação da jurisprudência do STJ, que se contentava 
com o dolo genérico. 

 Retroatividade da Lei 14.230/2021 

Art. 1º, §4º, incluído pela Lei n. 14.230/2021: 

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

Sustenta-se uma aplicação subsidiária das normas do direito penal ao direito administrativo 
sancionador, naquilo que for cabível. E, conforme visto, aplicam-se à improbidade administrativa 
os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. 

Aplicando-se os princípios do Direito Administrativo Sancionador à Improbidade Administrativa, 
aplica-se o princípio da retroatividade benéfica às novidades introduzidas na lei 8.429/92 pela lei 
14.230/2021 

  Elementos constitutivos do ato de improbidade 

 Sujeito ativo: estão sujeitos ao processo e à sanção por improbidade administrativa: 
a) Agentes públicos; 
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b) 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, no que se refere a recursos de origem pública; 

c) Terceiros que induziram ou concorreram dolosamente para a prática do ato; 

 

Jurisprudência  
 STF: Os agentes políticos, com exceção do Presidente da República, encontram-se 
sujeitos a duplo regime sancionatório. (Pet 3240, AgR/DF, julgamento em 10.5.2018, 
Informativo 901). 

 

 

Jurisprudência do STJ 
 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 (REsp 1.171.017-PA. Informativo 535). 

 Nas ações de improbidade administrativa, não há litisconsórcio passivo necessário 
entre o agente público e os terceiros beneficiados com o ato ímprobo. REsp 896.044-
PA, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 16/9/2010. Informativo 447. 

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. 

O parágrafo único do artigo 2º prevê expressamente ser possível a responsabilidade do 
particular, como se agente público fosse, quando celebra algum tipo de ajuste, com natureza de 
convênio, com a Administração Público, apenas no que diz respeito à utilização de recursos de 
origem pública. 

No caso do sucessor ou herdeiro, duas considerações são importantes: 

a) só respondem pela reparação integral do dano, não lhes sendo aplicada as demais sanções 
previstas na lei; 

b) só respondem no caso de ato de improbidade que causa dano ao erário ou que importa em 
enriquecimento ilícito. Desta forma, não haverá responsabilidade do sucessor ou herdeiro 
pelos atos que atentam contra os princípios administrativos. 

 

 Sujeito passivo do ato 



 

 

 

 

 

87 
206 

A lei amplia bastante o rol de órgãos e entidades que podem ser “vítimas” do ato de 
improbidade, podendo ser assim resumido: 

a) Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, dos Estados, dos Municípios e do 
Distrito Federal; 

b) Entidades da Administração indireta (todos); 
c) Entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de 

entes públicos ou governamentais; 

Responsabilidade limitada, no caso de ressarcimento de prejuízos, à repercussão do ilícito sobre a 
contribuição dos cofres públicos: 

a) Entidade privada para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu 
patrimônio ou receita atual. 

De acordo com a lei 8.429/92, com as alterações da lei 14.230/2021, somente o Ministério 
Público possui legitimidade ativa para propositura da Ação de Improbidade. 

Embora não possua mais legitimidade para propor a ação de improbidade, a pessoa jurídica 
interessada deve ser intimada para, se quiser, intervir no processo: 

Art. 17 (...) § 14. Sem prejuízo da citação dos réus, a pessoa jurídica interessada será 
intimada para, caso queira, intervir no processo.   

 Espécies de ato de improbidade 

ESPÉCIES DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
Art. 9º Atos de Improbidade Administrativa que Importam Enriquecimento Ilícito. 
Art. 10 Atos de Improbidade Administrativa que Causam Prejuízo ao Erário. 

Art. 11 
Atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os Princípios da 
Administração Pública. 

Quando da edição da Lei n. 14.230/2021, muito se falou que o rol de condutas dos artigos acima 
mencionados passaria a ser taxativo, não sendo possível a responsabilização por conduta não 
prevista expressamente em lei. No entanto, com a publicação da lei, os arts. 9º (atos quem 
importam em enriquecimento ilícito) e 10 (atos que causam prejuízo ao erário), continuaram com a 
expressão “notadamente” para tratar das condutas que configuram improbidade. Somente o art. 
11 trouxe expressão que confirma a taxatividade da lista, conforme veremos a seguir. 

Há ainda uma espécie de improbidade na Ordem Urbanística (art. 52, lei 10.257/2001 – Estatuto 
da Cidade). 
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 Elemento subjetivo 

Conforme já analisado, a lei não admite mais a responsabilização por improbidade administrativa 
por conduta culposa. Somente a conduta dolosa é que pode configurar ato de improbidade. 

 Sanções 

 Perda dos bens 
e valores 

Perda da 
função pública 

Suspensão dos 
direitos 
políticos 

Multa civil Proibição de 
contratar e 
receber 
benefícios 

Art. 9º Sim Sim Até 14 anos Equivalente ao 
acréscimo 
patrimonial 

Até 14 anos 

Art. 10 Sim, se houver Sim Até 12 anos Equivalente ao 
valor do dano 

Até 12 anos 

Art. 11 Não Não Não 24 vezes o 
valor da 
remuneração 

Até 4 anos 

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. 

De acordo com o §1º do art. 12, 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. 

No entanto, o mesmo dispositivo permite que o magistrado, na hipótese de ato que importa 
enriquecimento ilícito (inciso I do caput do art. 12), e em caráter excepcional, é facultado ao 
magistrado, quando da análise do caso concreto, estendê-la aos demais vínculos.   

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 (§ 10). 

Outro ponto que precisa ser destacado é a extensão da sanção de proibição de contratar com o 
Poder Público. Em regra, essa sanção atinge apenas a esfera do Ente Federativo lesado. No 
entanto, excepcionalmente, poderá extrapolar essa esfera, observados os impactos econômicos 
e sociais das sanções, de forma a preservar a função social da pessoa jurídica: 
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Por fim, qualquer sanção prevista no art. 12 somente será executada após o trânsito em 
julgado: 

§ 9º As sanções previstas neste artigo somente poderão ser executadas após o 
trânsito em julgado da sentença condenatória. 

A Pessoa Jurídica prejudicada, por meio de sua advocacia pública, é quem vai realizar 
a liquidação do julgado e o requerer o cumprimento de sentença quanto ao 
ressarcimento e à perda dos bens acrescidos ilicitamente ao patrimônio do agente 
ímprobo. 

Por outro lado, caso a pessoa jurídica prejudicada não adote as providências para liquidação e 
cumprimento do julgado nos casos previstos no prazo de 6 (seis) meses, contado do trânsito, 
caberá ao Ministério Público assumir esta atribuição e tutelar o patrimônio público, ainda que de 
forma subsidiária 

 Independência entre as instâncias e bis in idem 

 

 

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 (art. 12, §6º). 

Interferência de uma 
esfera sobre a outra 

Regra Geral: Não há 

Exceções 

Sentença civil e penal 
de que reconhece a 

inexistência da conduta 
ou da autoria. 

Decisão penal, 
confirmada por decisão 

colegiada, por 
qualquer dos motivos 
do art. 386, do CPP: 
impede o trâmite da 

ação de improbidade. 
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 Competência para julgamento 

a) Não há foro por prerrogativa de função; 
b) Foro do local do dano ou da pessoa jurídica prejudicada; 
c) A propositura da ação previne o juízo para todas as ações posteriores com a mesma causa 

de pedir ou o mesmo objeto. 

 Procedimento administrativo 

Art. 14. Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente 
para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de 
improbidade. 

§ 1º A representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá a 
qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação 
das provas de que tenha conhecimento. 

 Procedimento judicial 

A ação deve ser proposta pelo Ministério Público, legitimado exclusivo, e o processo seguirá o 
rito ordinário do CPC. Não se aplicam: 

a) A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia; 
b) A distribuição dinâmica do ônus da prova, impondo o ônus ao réu; 
c) O ajuizamento de mais de uma ação de improbidade administrativa pelo mesmo fato; 
d) O reexame obrigatório (remessa necessária) da sentença de improcedência ou de extinção 

sem resolução de mérito. 

Art. 17 (...) § 14. Sem prejuízo da citação dos réus, a pessoa jurídica interessada será 
intimada para, caso queira, intervir no processo.   

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. 

Ademais, dependerá, cumulativamente: 
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a) da oitiva do ente federativo lesado, em momento anterior ou posterior à propositura da 
ação; 

b) 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; 

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

Art. 17-B (...) § 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. 

 Medidas cautelares 

A decretação da indisponibilidade dos bens que somente poderá ser deferida com a 
demonstração no caso concreto de: 

a) Perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 
b) Probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial (fumus boni iuris). 

INDISPONIBILIDADE DOS BENS 
Redação original Redação com a lei 14.230/2021 

Periculum in mora presumido. Ausência de 
necessidade de demonstração. Bastava a mera 
demonstração do fumus boni iuris (STJ). 

Entendia-se tratar de tutela de evidência (STJ). 

Deve demonstrar, no caso concreto: 

a) Perigo de dano irreparável ou de risco 
ao resultado útil do processo (periculum in 
mora); 

b) Probabilidade da ocorrência dos atos 
descritos na petição inicial (fumus boni iuris). 

Poderia ser decretado sem oitiva do réu. 

Somente após a oitiva do réu em 05 dias, salvo 
quando 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. 

Podia recair sobre bens suficientes para 
assegurar o valor de eventual multa a ser 
aplicada (além do ressarcimento e perda dos 
bens ilicitamente acrescidos). 

Não assegura pagamento de multa, apenas o 
ressarcimento ao erário e a perda dos bens 
acrescidos ilicitamente. 
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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 (AgRg no REsp 1.299.936-RJ. Informativo 523). 

O art. 20, §1º, com redação dada pela Lei n. 14.230/2021 prevê que: 

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. 

O prazo do afastamento é de 90 dias prorrogável por mais 90 dias. 

 Prescrição 

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. 

A lei estabelece que, interrompida a prescrição, torna a contar do dia da interrupção, 
pela metade do prazo previsto no caput do art. 23, ou seja, por 04 (quatro) anos. 

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. 

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

 LEI ANTICORRUPÇÃO 

A lei estabelece a responsabilização objetiva, administrativa e civil, das pessoas jurídicas pela 
prática de atos previstos na lei contra a Administração Pública nacional ou estrangeira. Além 
disso, a lei é aplicável, inclusive, às sociedades não personificadas, isto é, aquelas que não foram 
regularmente constituídas 
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A responsabilidade civil e administrativa é objetiva, ou seja, não é necessária a 
comprovação de culpa ou dolo dos dirigentes. 
Para responsabilização da pessoa jurídica, é necessário apenas comprovar que o ato 
lesivo foi praticado em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não. 

A lei anticorrupção é aplicável aos atos lesivos praticados por pessoa jurídica brasileira contra a 
administração pública estrangeira, ainda que cometidos no exterior: 

Art. 28. Esta Lei aplica-se aos atos lesivos praticados por pessoa jurídica brasileira 
contra a administração pública estrangeira, ainda que cometidos no exterior. 

 Atos lesivos 
O art. 5º apresenta um rol taxativo de condutas que ensejam a responsabilização 
objetiva administrativa e civil das pessoas jurídicas.  

 Responsabilização Administrativa 

I - multa, no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento bruto 
do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a 
qual nunca será inferior à vantagem auferida, quando for possível sua estimação; e 
II - publicação extraordinária da decisão condenatória. 

§ 4º Na hipótese do inciso I do caput, caso não seja possível utilizar o critério do valor 
do faturamento bruto da pessoa jurídica, a multa será de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a 
R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais). 

§ 5º A publicação extraordinária da decisão condenatória ocorrerá na forma de extrato 
de sentença, a expensas da pessoa jurídica, em meios de comunicação de grande 
circulação na área da prática da infração e de atuação da pessoa jurídica ou, na sua 
falta, em publicação de circulação nacional, bem como por meio de afixação de edital, 
pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, no próprio estabelecimento ou no local de 
exercício da atividade, de modo visível ao público, e no sítio eletrônico na rede 
mundial de computadores. 

 Podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com as peculiaridades do 
caso concreto e com a gravidade e natureza das infrações, sempre de forma 
fundamentada; 

 A aplicação das sanções administrativas deve ser precedida da manifestação jurídica 
elaborada pela Advocacia Pública ou pelo órgão de assistência jurídica; 
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 As sanções aplicadas não excluem, em qualquer hipótese, a obrigação da reparação 
integral do dano causado. 

O processo administrativo será instaurado pela autoridade máxima de cada órgão ou entidade 
dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, que agirá de ofício ou mediante provocação, 
observados o contraditório e a ampla defesa (art. 8º). 

Art. 8º (...) § 1º A competência para a instauração e o julgamento do processo administrativo de 
apuração de responsabilidade da pessoa jurídica poderá ser delegada, vedada a subdelegação. 

Regras gerais: 

 O processo será conduzido por comissão designada pela autoridade instauradora e 
composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis; 

 O ente público, por meio do seu órgão de representação judicial, ou equivalente, a pedido 
da comissão, poderá requerer as medidas judiciais necessárias para a investigação e o 
processamento das infrações, inclusive de busca e apreensão; 

 A comissão poderá, cautelarmente, propor à autoridade instauradora que suspenda os 
efeitos do ato ou processo objeto da investigação. Repare que é a autoridade e não a 
comissão quem possui poder de suspender os efeitos do ato ou processo; 

 O prazo para conclusão do processo administrativo é de 180 dias, contados da data da 
publicação que instituiu a comissão, podendo ser prorrogado por ato fundamentado da 
autoridade instauradora; 

 A comissão, ao final, deve apresentar relatório conclusivo sobre os fatos apurados e 
eventual responsabilidade da pessoa jurídica, sugerindo de forma motivada as sanções a 
serem aplicadas; 

 A pessoa jurídica terá 30 dias para apresentar defesa, contados da sua intimação. 

Art. 14. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos 
previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, sendo estendidos todos os 
efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica aos seus administradores e sócios com 
poderes de administração, observados o contraditório e a ampla defesa 

 Responsabilização judicial (cível) 

SANÇÕES 
I - perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito direta ou 
indiretamente obtidos da infração, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé; 
II - suspensão ou interdição parcial de suas atividades; 
III - dissolução compulsória da pessoa jurídica; 
IV - proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos 
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ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público, 
pelo prazo mínimo de 1 (um) e máximo de 5 (cinco) anos. 

A dissolução compulsória é a sanção mais grave aplicada pela lei anticorrupção. Por este motivo, 
exige requisitos alternativos específicos para sua aplicação: 

a) ter sido a personalidade jurídica utilizada de forma habitual para facilitar ou promover a 
prática de atos ilícitos; ou 

b) ter sido constituída para ocultar ou dissimular interesses ilícitos ou a identidade dos 
beneficiários dos atos praticados. 

Legitimidade para propositura da ação:  

a) União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, por meio das respectivas 
Advocacias Públicas ou órgãos de representação judicial, ou equivalentes; 

b) Ministério Público. 

A ação judicial seguirá o rito da ação civil pública (lei 7.347/85) e a condenação torna certa a 
obrigação de reparar, integralmente, o dano causado pelo ilícito. 

 Prescrição 

Art. 25. Prescrevem em 5 (cinco) anos as infrações previstas nesta Lei, contados da 
data da ciência da infração ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia 
em que tiver cessado. 

 Acordo de leniência 

Admite-se a celebração de acordo de leniência por meio da autoridade máxima de cada órgão 
ou entidade pública e as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos previstos na lei 
anticorrupção, desde que estes colaborem efetivamente com as investigações e da colaboração 
resulte, cumulativamente: 

I. a identificação dos demais envolvidos na infração, quando couber; e 
II. a obtenção célere de informações e documentos que comprovem o ilícito sob apuração. 

O objetivo do acordo de leniência é a isenção da pena de publicação extraordinária da decisão 
condenatória (art. 6º, II), isenção da pena da proibição de receber incentivos, subsídios, 
subvenções, doações ou empréstimos do Poder Público (art. 19, IV) e a redução da multa em até 
2/3. No entanto, subsiste o dever de reparar integralmente o dano. 
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Para que seja possível a celebração do acordo de leniência, devem estar presentes ainda os 
seguintes requisitos de forma cumulativa: 

a) a pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar sobre seu interesse em cooperar para a 
apuração do ato ilícito; 

b) a pessoa jurídica cesse completamente seu envolvimento na infração investigada a partir 
da data de propositura do acordo; 

c) a pessoa jurídica admita sua participação no ilícito e coopere plena e permanentemente 
com as investigações e o processo administrativo, comparecendo, sob suas expensas, 
sempre que solicitada, a todos os atos processuais, até seu encerramento. 

JURISPRUDÊNCIA CITADA 

NATUREZA JURÍDICA DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS 
INSTÂNCIAS 

 No caso de prática de ato por improbidade administrativa, é possível a aplicação de demissão 
do servidor no âmbito do processo administrativo disciplinar, sem prejuízo da ação por 
improbidade administrativa (STJ. MS 14.140-DF. Informativo 505). 

 Não configura bis in idem a coexistência de título executivo extrajudicial em decorrência de 
condenação por acórdão do TCU e sentença condenatória em ação civil pública de improbidade 
administrativa pelo mesmo fato, desde que seja observada a dedução do valor da obrigação que 
primeiramente foi executada no momento da execução do título remanescente (STJ REsp 
1.413.674-SE. Informativo 584). 

AGENTES POLÍTICOS E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

 STF: Os agentes políticos, com exceção do Presidente da República, encontram-se sujeitos a 
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 (Pet 3240, AgR/DF, julgamento em 10.5.2018, Informativo 901). 

 STJ: A Corte Especial do STJ, no julgamento da Rcl 2.790/SC, pacificou o entendimento de 
que os agentes políticos podem ser processados por seus atos pela Lei de Improbidade 
Administrativa (8.429/92), ressalvado apenas o Presidente da República (AgRg no AREsp 
46.546/MA). 

 STJ: 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 (REsp 1.135.767-SP, Informativo 436). 
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IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E PARTICULARES 

 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 (REsp 
1.171.017-PA. Informativo 535). 

 Nas ações de improbidade administrativa, não há litisconsórcio passivo necessário entre o 
agente público e os terceiros beneficiados com o ato ímprobo. REsp 896.044-PA, Rel. Min. 
Herman Benjamin, julgado em 16/9/2010. Informativo 447. 

 É viável o prosseguimento de ação de improbidade administrativa exclusivamente contra 
particular quando há pretensão de responsabilizar agentes públicos pelos mesmos fatos em 
outra demanda conexa. AREsp 1.402.806-TO, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador 
convocado do TRF da 5ª Região), Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 19/10/2021. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E PESSOAS JURÍDICAS 

A lei de improbidade administrativa se aplica a pessoas jurídicas. Considerando que as 
pessoas jurídicas podem ser beneficiadas e condenadas por atos ímprobos, é de se 
concluir que, de forma correlata, podem figurar no polo passivo de uma demanda de 
improbidade, ainda que desacompanhada de seus sócios (mas devem figurar em 
litisconsórcio passivo necessário com o agente público ímprobo) (REsp 970.393/CE). 

COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DA AÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

 STF: O foro especial por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal 
(CF) em relação às infrações penais comuns não é extensível às ações de improbidade 
administrativa. (Pet 3240, AgR/DF, julgamento em 10.5.2018, Informativo 901). 
 STJ: A ação de improbidade administrativa deve ser processada e julgada nas 
instâncias ordinárias, ainda que proposta contra agente político que tenha foro 
privilegiado (AgRg na Rcl 12.514-MT. Informativo 527). 

PROCEDIMENTO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

 Nas ações de improbidade administrativa, é admissível a utilização da prova emprestada, 
colhida na persecução penal, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa (REsp 
1.189.192-GO. Informativo 440). 

MEDIDA CAUTELAR 

1) Aplica-se a medida cautelar de indisponibilidade dos bens do art. 7º aos atos de improbidade 
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administrativa que impliquem violação dos princípios da administração pública do art. 11 da LIA 
(AgRg no REsp 1.299.936-RJ. Informativo 523). 
2) O afastamento cautelar do agente público de seu cargo, previsto no parágrafo único do art. 
20 da Lei n. 8.429/92, é medida excepcional que pode perdurar por até 180 dias (REsp 895.415-
BA. Informativo 379). 

PRESCRIÇÃO 

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

 O termo inicial da prescrição em improbidade administrativa em relação a particulares que se 
beneficiam de ato ímprobo é idêntico ao do agente público que praticou a ilicitude. (REsp 
1.067.561-AM. Informativo 382). 

PRESCRITIBILIDADE DA AÇÃO DE RESSARCIMENTO 

São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato 
doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (RE 852475/SP). 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

Constituição Federal 

Art. 37 (...) 

§ 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. 

Lei 8.429/92 

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

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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm#art2
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§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito 
tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do 
agente.       (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

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

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios 
constitucionais do direito administrativo sancionador.       (Incluído pela Lei nº 14.230, 
de 2021) 

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

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

§ 8º Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência 
interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que 
não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou 
dos tribunais do Poder Judiciário.        (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se agente público o agente político, o 
servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem 
remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra 
forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades 
referidas no art. 1º desta Lei.        (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 

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.        (Incluído pela 

Lei nº 14.230, de 2021) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm#art2
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm#art2
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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.        (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 

§ 1º Os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de 
direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à 
pessoa jurídica, salvo se, comprovadamente, houver participação e benefícios diretos, 
caso em que responderão nos limites da sua participação.          (Incluído pela Lei nº 

14.230, de 2021) 

§ 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.           (Incluído pela Lei nº 14.230, 

de 2021) 

Art. 7º Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos 
fatos representará ao Ministério Público competente, para as providências 
necessárias.       (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 

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) 

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) 

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, 
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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 
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, 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; 
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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. 

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; 

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; 
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VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente 

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 
privada mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais 
ou regulamentares aplicáveis à espécie; 



 

 

 

 

 

104 
206 

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) 

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) 

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) 

II - (revogado) 

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) 
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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. 

IX - (revogado) 

X - (revogado) 

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 
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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) 

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 
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 (catorze) 
anos;        (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) 
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§ 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 
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) 
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§ 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) 

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

§ 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) 

§ 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) 

Art. 14. Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente 
para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de 
improbidade. 

§ 1º A representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá a 
qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação 
das provas de que tenha conhecimento. 

§ 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. 

§ 3º 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.       (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 

Art. 15. 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. 
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Parágrafo único. O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a 
requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento 
administrativo. 

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-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 
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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) 

§ 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) 

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.         
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 
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§ 4º-A  A ação a que se refere o caput deste artigo deverá ser proposta perante o foro 
do local onde ocorrer o dano ou da pessoa jurídica prejudicada.       (Incluído pela Lei nº 

14.230, de 2021) 

§ 5º A propositura da ação a que se refere o caput deste artigo prevenirá a 
competência do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a 
mesma causa de pedir ou o mesmo objeto.     (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 

§ 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 
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) 

§ 6º-A O Ministério Público poderá requerer as tutelas provisórias adequadas e 
necessárias, nos termos dos arts. 294 a 310 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil      (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

§ 6º-B A petição inicial será rejeitada nos casos do art. 330 da Lei nº 13.105, de 16 de março 

de 2015 (Código de Processo Civil), bem como quando não preenchidos os requisitos a que 
se referem os incisos I e II do § 6º deste artigo, ou ainda quando manifestamente 
inexistente o ato de improbidade imputado.         (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

§ 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) 

§ 9º-A Da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua 
contestação caberá agravo de instrumento.        (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

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

§ 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.    (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
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§ 10-B. Oferecida a contestação e, se for o caso, ouvido o autor, o juiz:         (Incluído 

pela Lei nº 14.230, de 2021) 

I - procederá ao julgamento conforme o estado do processo, observada a eventual 
inexistência manifesta do ato de improbidade;        (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

II - poderá desmembrar o litisconsórcio, com vistas a otimizar a instrução 
processual.        (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

§ 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) 

§ 10-D. Para cada ato de improbidade administrativa, deverá necessariamente ser 
indicado apenas um tipo dentre aqueles previstos nos arts. 9º, 10 e 11 desta 
Lei.        (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

§ 10-E. Proferida a decisão referida no § 10-C deste artigo, as partes serão intimadas a 
especificar as provas que pretendem produzir.       (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

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

§ 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) 

§ 15. Se a imputação envolver a desconsideração de pessoa jurídica, serão observadas 
as regras previstas nos arts. 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei nº 13.105, de 16 de março 
de 2015 (Código de Processo Civil).      (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

§ 16. A qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou 
de irregularidades administrativas a serem sanadas sem que estejam presentes todos 
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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.       (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

§ 17. Da decisão que converter a ação de improbidade em ação civil pública caberá 
agravo de instrumento.        (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

§ 18. Ao réu será assegurado o direito de ser interrogado sobre os fatos de que trata 
a ação, e a sua recusa ou o seu silêncio não implicarão confissão.         (Incluído pela 
Lei nº 14.230, de 2021) 

§ 19. Não se aplicam na ação de improbidade administrativa:         (Incluído pela Lei nº 
14.230, de 2021) 

I - a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de 
revelia;        (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

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);       (Incluído pela Lei nº 
14.230, de 2021) 

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;      (Incluído pela Lei nº 
14.230, de 2021) 

IV - o reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem 
resolução de mérito.          (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

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

§ 21. Das decisões interlocutórias caberá agravo de instrumento, inclusive da decisão 
que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua 
contestação.       (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

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:       (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347orig.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347orig.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art373%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art373%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art373%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm#art2


 

 

 

 

 

114 
206 

I - o integral ressarcimento do dano;        (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

II - a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida, ainda que 
oriunda de agentes privados.         (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

§ 1º A celebração do acordo a que se refere o caput deste artigo dependerá, 
cumulativamente:         (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

I - da oitiva do ente federativo lesado, em momento anterior ou posterior à 
propositura da ação;         (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

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;        (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

III - de homologação judicial, independentemente de o acordo ocorrer antes ou 
depois do ajuizamento da ação de improbidade administrativa.        (Incluído pela Lei 
nº 14.230, de 2021) 

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

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

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

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

§ 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 
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interesse público e de boas práticas administrativas.       (Incluído pela Lei nº 14.230, 
de 2021) 

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

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) 

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

§ 1º Se houver necessidade de liquidação do dano, a pessoa jurídica prejudicada 
procederá a essa determinação e ao ulterior procedimento para cumprimento da 
sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público ou à perda ou à reversão 
dos bens.         (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

§ 2º Caso a pessoa jurídica prejudicada não adote as providências a que se refere o § 
1º deste artigo no prazo de 6 (seis) meses, contado do trânsito em julgado da 
sentença de procedência da ação, caberá ao Ministério Público proceder à respectiva 
liquidação do dano e ao cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do 
patrimônio público ou à perda ou à reversão dos bens, sem prejuízo de eventual 
responsabilização pela omissão verificada.         (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 
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§ 3º Para fins de apuração do valor do ressarcimento, deverão ser descontados os 
serviços efetivamente prestados.        (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

§ 4º O juiz poderá autorizar o parcelamento, em até 48 (quarenta e oito) 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.        (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

Art. 18-A. 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, 
observado o seguinte:        (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

I - no caso de continuidade de ilícito, o juiz promoverá a maior sanção aplicada, 
aumentada de 1/3 (um terço), ou a soma das penas, o que for mais benéfico ao 
réu;        (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

II - no caso de prática de novos atos ilícitos pelo mesmo sujeito, o juiz somará as 
sanções.         (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

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 (vinte) anos.       (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

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. 

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) 
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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) 

§ 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) 

Art. 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei, o Ministério Público, de ofício, a 
requerimento de autoridade administrativa ou mediante representação formulada de 
acordo com o disposto no art. 14, poderá requisitar a instauração de inquérito policial 
ou procedimento administrativo. 

Parágrafo único. Na apuração dos ilícitos previstos nesta Lei, será garantido ao 
investigado a oportunidade de manifestação por escrito e de juntada de documentos 
que comprovem suas alegações e auxiliem na elucidação dos fatos.       (Incluído pela 
Lei nº 14.230, de 2021) 

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.      (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 
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§ 1º A instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para apuração dos 
ilícitos referidos nesta Lei suspende o curso do prazo prescricional por, no máximo, 
180 (cento e oitenta) dias corridos, recomeçando a correr após a sua conclusão ou, 
caso não concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão.           (Incluído pela 
Lei nº 14.230, de 2021) 

§ 2º O inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo 
de 365 (trezentos e sessenta e cinco) 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.          (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

§ 3º Encerrado o prazo previsto no § 2º deste artigo, a ação deverá ser proposta no 
prazo de 30 (trinta) dias, se não for caso de arquivamento do inquérito 
civil.       (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

§ 4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-
se:         (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;         (Incluído pela Lei nº 
14.230, de 2021) 

II - pela publicação da sentença condenatória;         (Incluído pela Lei nº 14.230, de 
2021) 

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional 
Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de 
improcedência;       (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que 
confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de 
improcedência;       (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma 
acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.       (Incluído pela 
Lei nº 14.230, de 2021) 

§ 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) 
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§ 6º A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a 
todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade.       (Incluído pela Lei 
nº 14.230, de 2021) 

§ 7º Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a 
suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendem-se aos 
demais.       (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) 

Lei 12.846/2013 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a responsabilização objetiva administrativa e civil de 
pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou 
estrangeira. 

Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesta Lei às sociedades empresárias e às 
sociedades simples, personificadas ou não, independentemente da forma de 
organização ou modelo societário adotado, bem como a quaisquer fundações, 
associações de entidades ou pessoas, ou sociedades estrangeiras, que tenham sede, 
filial ou representação no território brasileiro, constituídas de fato ou de direito, ainda 
que temporariamente. 

Art. 2º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, nos âmbitos 
administrativo e civil, pelos atos lesivos previstos nesta Lei praticados em seu interesse 
ou benefício, exclusivo ou não. 

Art. 3º A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual 
de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, 
coautora ou partícipe do ato ilícito. 

§ 1º A pessoa jurídica será responsabilizada independentemente da responsabilização 
individual das pessoas naturais referidas no caput . 

§ 2º Os dirigentes ou administradores somente serão responsabilizados por atos 
ilícitos na medida da sua culpabilidade. 
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Art. 4º Subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica na hipótese de alteração 
contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária. 

§ 1º Nas hipóteses de fusão e incorporação, a responsabilidade da sucessora será 
restrita à obrigação de pagamento de multa e 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 fatos ocorridos antes da data da fusão ou 
incorporação, exceto no caso de simulação ou evidente intuito de fraude, 
devidamente comprovados. 

§ 2º As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no âmbito do respectivo 
contrato, as consorciadas serão solidariamente responsáveis pela prática dos atos 
previstos nesta Lei, restringindo-se tal responsabilidade à obrigação de pagamento de 
multa e reparação integral do dano causado. 

Art. 5º Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para 
os fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no 
parágrafo único do art. 1º , que atentem contra o patrimônio público nacional ou 
estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos 
internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos: 

I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente 
público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; 

II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo 
subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei; 

III - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar 
ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos 
praticados; 

IV - no tocante a licitações e contratos: 

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o 
caráter competitivo de procedimento licitatório público; 

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento 
licitatório público; 

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de 
vantagem de qualquer tipo; 
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d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação 
pública ou celebrar contrato administrativo; 

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 
prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização 
em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos 
contratuais; ou 

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados 
com a administração pública; 

V - dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes 
públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e 
dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional. 

§ 1º Considera-se administração pública estrangeira os órgãos e entidades estatais ou 
representações diplomáticas de país estrangeiro, de qualquer nível ou esfera de 
governo, bem como as pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo 
poder público de país estrangeiro. 

§ 2º Para os efeitos desta Lei, equiparam-se à administração pública estrangeira as 
organizações públicas internacionais. 

§ 3º Considera-se agente público estrangeiro, para os fins desta Lei, quem, ainda que 
transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública em 
órgãos, entidades estatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro, 
assim como em pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder 
público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais. 

Art. 6º Na esfera administrativa, serão aplicadas às pessoas jurídicas consideradas 
responsáveis pelos atos lesivos previstos nesta Lei as seguintes sanções: 

I - multa, no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do 
faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo 
administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem auferida, 
quando for possível sua estimação; e 

II - publicação extraordinária da decisão condenatória. 
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§ 1º As sanções serão aplicadas fundamentadamente, isolada ou cumulativamente, de 
acordo com as peculiaridades do caso concreto e com a gravidade e natureza das 
infrações. 

§ 2º A aplicação das sanções previstas neste artigo será precedida da manifestação 
jurídica elaborada pela Advocacia Pública ou pelo órgão de assistência jurídica, ou 
equivalente, do ente público. 

§ 3º A aplicação das sanções previstas neste artigo não exclui, em qualquer hipótese, 
a obrigação da reparação integral do dano causado. 

§ 4º Na hipótese do inciso I do caput , caso não seja possível utilizar o critério do valor 
do faturamento bruto da pessoa jurídica, a multa será de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a 
R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais). 

§ 5º A publicação extraordinária da decisão condenatória ocorrerá na forma de 
extrato de sentença, a expensas da pessoa jurídica, em meios de comunicação de 
grande circulação na área da prática da infração e de atuação da pessoa jurídica ou, 
na sua falta, em publicação de circulação nacional, bem como por meio de afixação de 
edital, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, no próprio estabelecimento ou no local 
de exercício da atividade, de modo visível ao público, e no sítio eletrônico na rede 
mundial de computadores. 

Art. 8º A instauração e o julgamento de processo administrativo para apuração da 
responsabilidade de pessoa jurídica cabem à autoridade máxima de cada órgão ou 
entidade dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, que agirá de ofício ou 
mediante provocação, observados o contraditório e a ampla defesa. 

§ 1º A competência para a instauração e o julgamento do processo administrativo de 
apuração de responsabilidade da pessoa jurídica poderá ser delegada, vedada a 
subdelegação. 

§ 2º No âmbito do Poder Executivo federal, a Controladoria-Geral da União - CGU 
terá competência concorrente para instaurar processos administrativos de 
responsabilização de pessoas jurídicas ou para avocar os processos instaurados com 
fundamento nesta Lei, para exame de sua regularidade ou para corrigir-lhes o 
andamento. 

Art. 9º Competem à Controladoria-Geral da União - CGU a apuração, o processo e o 
julgamento dos atos ilícitos previstos nesta Lei, praticados contra a administração 
pública estrangeira, observado o disposto no Artigo 4 da Convenção sobre o 
Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações 
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Comerciais Internacionais, promulgada pelo Decreto nº 3.678, de 30 de novembro de 
2000. 

Art. 10. O processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa 
jurídica será conduzido por comissão designada pela autoridade instauradora e 
composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis. 

§ 1º O ente público, por meio do seu órgão de representação judicial, ou equivalente, 
a pedido da comissão a que se refere o caput , poderá requerer as medidas judiciais 
necessárias para a investigação e o processamento das infrações, inclusive de busca e 
apreensão. 

§ 2º A comissão poderá, cautelarmente, propor à autoridade instauradora que 
suspenda os efeitos do ato ou processo objeto da investigação. 

§ 3º A comissão deverá concluir o processo no prazo de 180 (cento e oitenta) dias 
contados da data da publicação do ato que a instituir e, ao final, apresentar relatórios 
sobre os fatos apurados e eventual responsabilidade da pessoa jurídica, sugerindo de 
forma motivada as sanções a serem aplicadas. 

§ 4º O prazo previsto no § 3º poderá ser prorrogado, mediante ato fundamentado da 
autoridade instauradora. 

Art. 11. No processo administrativo para apuração de responsabilidade, será 
concedido à pessoa jurídica prazo de 30 (trinta) dias para defesa, contados a partir da 
intimação. 

Art. 12. O processo administrativo, com o relatório da comissão, será remetido à 
autoridade instauradora, na forma do art. 10, para julgamento. 

Art. 13. A instauração de processo administrativo específico de reparação integral do 
dano não prejudica a aplicação imediata das sanções estabelecidas nesta Lei. 

Parágrafo único. Concluído o processo e não havendo pagamento, o crédito apurado 
será inscrito em dívida ativa da fazenda pública. 

Art. 14. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos 
previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, sendo estendidos todos os 
efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica aos seus administradores e sócios com 
poderes de administração, observados o contraditório e a ampla defesa. 



 

 

 

 

 

124 
206 

Art. 15. A comissão designada para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica, 
após a conclusão do procedimento administrativo, dará conhecimento ao Ministério 
Público de sua existência, para apuração de eventuais delitos. 

Art. 16. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar 
acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos 
previstos nesta Lei que colaborem efetivamente com as investigações e o processo 
administrativo, sendo que dessa colaboração resulte: 

I - a identificação dos demais envolvidos na infração, quando couber; e 

II - a obtenção célere de informações e documentos que comprovem o ilícito sob 
apuração. 

§ 1º O acordo de que trata o caput somente poderá ser celebrado se preenchidos, 
cumulativamente, os seguintes requisitos: 

I - a pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar sobre seu interesse em cooperar 
para a apuração do ato ilícito; 

II - a pessoa jurídica cesse completamente seu envolvimento na infração investigada a 
partir da data de propositura do acordo; 

III - a pessoa jurídica admita sua participação no ilícito e coopere plena e 
permanentemente com as investigações e o processo administrativo, comparecendo, 
sob suas expensas, sempre que solicitada, a todos os atos processuais, até seu 
encerramento. 

2º A celebração do acordo de leniência isentará a pessoa jurídica das sanções 
previstas no inciso II do art. 6º e no inciso IV do art. 19 e reduzirá em até 2/3 (dois 
terços) o valor da multa aplicável. 

§ 3º O acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar 
integralmente o dano causado. 

§ 4º O acordo de leniência estipulará as condições necessárias para assegurar a 
efetividade da colaboração e o resultado útil do processo. 

§ 5º Os efeitos do acordo de leniência serão estendidos às pessoas jurídicas que 
integram o mesmo grupo econômico, de fato e de direito, desde que firmem o 
acordo em conjunto, respeitadas as condições nele estabelecidas. 
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§ 6º A proposta de acordo de leniência somente se tornará pública após a efetivação 
do respectivo acordo, salvo no interesse das investigações e do processo 
administrativo. 

§ 7º Não importará em reconhecimento da prática do ato ilícito investigado a 
proposta de acordo de leniência rejeitada. 

§ 8º Em caso de descumprimento do acordo de leniência, a pessoa jurídica ficará 
impedida de celebrar novo acordo pelo prazo de 3 (três) anos contados do 
conhecimento pela administração pública do referido descumprimento. 

§ 9º A celebração do acordo de leniência interrompe o prazo prescricional dos atos 
ilícitos previstos nesta Lei. 

§ 10. A Controladoria-Geral da União - CGU é o órgão competente para celebrar os 
acordos de leniência no âmbito do Poder Executivo federal, bem como no caso de 
atos lesivos praticados contra a administração pública estrangeira. 

Art. 17. A administração pública poderá também celebrar acordo de leniência com a 
pessoa jurídica responsável pela prática de ilícitos previstos na Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, com vistas à isenção ou atenuação das sanções administrativas 
estabelecidas em seus arts. 86 a 88. 

Art. 18. Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a 
possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial. 

Art. 19. Em razão da prática de atos previstos no art. 5º desta Lei, a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios, por meio das respectivas Advocacias Públicas ou 
órgãos de representação judicial, ou equivalentes, e o Ministério Público, poderão 
ajuizar ação com vistas à aplicação das seguintes sanções às pessoas jurídicas 
infratoras: 

I - perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito 
direta ou indiretamente obtidos da infração, ressalvado o direito do lesado ou de 
terceiro de boa-fé; 

II - suspensão ou interdição parcial de suas atividades; 

III - dissolução compulsória da pessoa jurídica; 
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IV - proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos 
de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas 
pelo poder público, pelo prazo mínimo de 1 (um) e máximo de 5 (cinco) anos. 

§ 1º A dissolução compulsória da pessoa jurídica será determinada quando 
comprovado: 

I - ter sido a personalidade jurídica utilizada de forma habitual para facilitar ou 
promover a prática de atos ilícitos; ou 

II - ter sido constituída para ocultar ou dissimular interesses ilícitos ou a identidade dos 
beneficiários dos atos praticados. 

§ 3º As sanções poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa. 

§ 4º O Ministério Público ou a Advocacia Pública ou órgão de representação judicial, 
ou equivalente, do ente público poderá requerer a indisponibilidade de bens, direitos 
ou valores necessários à garantia do pagamento da multa ou da reparação integral do 
dano causado, conforme previsto no art. 7º , ressalvado o direito do terceiro de boa-
fé. 

Art. 20. Nas ações ajuizadas pelo Ministério Público, poderão ser aplicadas as sanções 
previstas no art. 6º , sem prejuízo daquelas previstas neste Capítulo, desde que 
constatada a omissão das autoridades competentes para promover a 
responsabilização administrativa. 

Art. 21. Nas ações de responsabilização judicial, será adotado o rito previsto na Lei nº 
7.347, de 24 de julho de 1985. 

Parágrafo único. A condenação torna certa a obrigação de reparar, integralmente, o 
dano causado pelo ilícito, cujo valor será apurado em posterior liquidação, se não 
constar expressamente da sentença. 

Art. 25. Prescrevem em 5 (cinco) anos as infrações previstas nesta Lei, contados da 
data da ciência da infração ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia 
em que tiver cessado. 

Parágrafo único. Na esfera administrativa ou judicial, a prescrição será interrompida 
com a instauração de processo que tenha por objeto a apuração da infração. 

Art. 26. A pessoa jurídica será representada no processo administrativo na forma do 
seu estatuto ou contrato social. 
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§ 1º As sociedades sem personalidade jurídica serão representadas pela pessoa a 
quem couber a administração de seus bens 

§ 2º A pessoa jurídica estrangeira será representada pelo gerente, representante ou 
administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil. 

Art. 27. A autoridade competente que, tendo conhecimento das infrações previstas 
nesta Lei, não adotar providências para a apuração dos fatos será responsabilizada 
penal, civil e administrativamente nos termos da legislação específica aplicável. 

Art. 28. Esta Lei aplica-se aos atos lesivos praticados por pessoa jurídica brasileira 
contra a administração pública estrangeira, ainda que cometidos no exterior. 

Art. 29. O disposto nesta Lei não exclui as competências do Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica, do Ministério da Justiça e do Ministério da Fazenda para 
processar e julgar fato que constitua infração à ordem econômica. 

Art. 30. A aplicação das sanções previstas nesta Lei não afeta os processos de 
responsabilização e aplicação de penalidades decorrentes de: 

I - ato de improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 
1992; e 

II - atos ilícitos alcançados pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ou outras 
normas de licitações e contratos da administração pública, inclusive no tocante ao 
Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC instituído pela Lei nº 12.462, de 
4 de agosto de 2011. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Chegamos ao final da nossa aula em que tratamos dos assuntos “improbidade administrativa e 
lei anticorrupção”. 

São temas muito importantes e muito cobrados em provas de concursos públicos, especialmente 
a “letra da lei” e a jurisprudência relacionada.  

Aguardo vocês na próxima aula. Até lá! 

Qualquer dúvida, podem me contactar nos canais abaixo. 

Rodolfo Penna 
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E-mail: prof.rodolfopenna@gmail.com 

Instagram: https://www.instagram.com/rodolfobpenna 

QUESTÕES COMENTADAS 

Magistratura  

1. (FAURGS / TJ-RS / 2022) Relativamente à Lei no 12.846, de 2013, denominada Lei 
Anticorrupção, o que é correto afirmar? 

(A) A celebração do acordo de leniência reduzirá em até 2/3 (dois terços) o valor da multa 
aplicada.  

(B) Em razão da prática de ato tipificado como lesivo à administração pública, nacional ou 
estrangeira, a pessoa jurídica poderá, no processo administrativo, sofrer a pena de dissolução 
compulsória da pessoa jurídica.  

(C) A multa aplicável no processo administrativo é fixada no valor de 0,1% (um décimo por 
cento) a 10% (dez por cento) do faturamento bruto do último exercício anterior ao da 
instauração do processo administrativo, incluídos os tributos. 

(D) O acordo de leniência exime a pessoa jurídica do dever de reparar integralmente o dano.  

(E) Ainda que rejeitada, a proposta de acordo de leniência importará em reconhecimento da 
prática do ato ilícito investigado. 

Comentários 

A alternativa A está correta e corresponde ao gabarito da questão. 

De acordo com a Lei n. 12.846/2013: 

Art. 16, 2º A celebração do acordo de leniência isentará a pessoa jurídica das sanções 
previstas no inciso II do art. 6º e no inciso IV do art. 19 e reduzirá em até 2/3 (dois terços) o 
valor da multa aplicável. 

A multa aplicável no processo administrativo é fixada no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 
20% (vinte por cento) do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do 
processo administrativo, excluídos os tributos.  
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Importa destacar que, ainda que seja firmado o acordo de leniência, a pessoa jurídica não estará 
isenta da reparação integral do dano (art. 6º, §3º). E, ainda que rejeitada, a proposta de acordo 
de leniência não importará em reconhecimento da prática do ato ilícito investigado (art. 16, § 7º) 

De acordo com o art. 19 da referida lei, em razão da prática de ato tipificado como lesivo à 
administração pública, nacional ou estrangeira, a pessoa jurídica poderá sofrer a pena de 
dissolução compulsória da pessoa jurídica. Contudo, para que ocorra a dissolução compulsória, 
deverá ser ajuizada ação, não sendo possível que tal medida seja aplicada através de processo 
administrativo, razão pela qual a alternativa B afigura-se incorreta. 

Lei n. 12.846/2013, Art. 19. Em razão da prática de atos previstos no art. 5º desta Lei, a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, por meio das respectivas Advocacias 
Públicas ou órgãos de representação judicial, ou equivalentes, e o Ministério Público, 
poderão ajuizar ação com vistas à aplicação das seguintes sanções às pessoas jurídicas 
infratoras: 

(...) III - dissolução compulsória da pessoa jurídica; (...) 

Nos termos do art. 6º, I, da Lei n. 12.846/2013, o percentual máximo da multa será de 20% (vinte 
por cento) e não 10% (dez por cento), como sugere a alternativa C. Além disso, os tributos não 
serão incluídos. Portanto, a alternativa está incorreta. 

Lei n. 12.846/2013, Art. 6º Na esfera administrativa, serão aplicadas às pessoas jurídicas 
consideradas responsáveis pelos atos lesivos previstos nesta Lei as seguintes sanções: 

I - multa, no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento 
bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos 
os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem auferida, quando for possível sua 
estimação; e (...) 

A alternativa D está incorreta. Isso porque, ainda que seja firmado o acordo de leniência, a 
pessoa jurídica não estará isenta da reparação integral do dano. Conforme prevê a lei 
anticorrupção: 

Lei n. 12.846/13, art. 6º, § 3º A aplicação das sanções previstas neste artigo não exclui, em 
qualquer hipótese, a obrigação da reparação integral do dano causado. 

Por fim, a alternativa E está incorreta. Nos termos da lei anticorrupção, art. 16, §7º, não 
importará em reconhecimento da prática do ato ilícito investigado a proposta de acordo de 
leniência rejeitada. 
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2. (FGV / TJ-AP / 2022) João, então prefeito do Município Alfa, em janeiro de 2012, de forma 
culposa, permitiu a aquisição de bem por preço superior ao de mercado, na medida em que 
firmou contrato administrativo com a sociedade empresária Beta para compra de veículos para a 
frota oficial do Município com sobrepreço de R$ 100.000,00. O Ministério Público recebeu 
representação noticiando a ilegalidade em junho de 2013, instaurou inquérito civil e somente 
concluiu a investigação em setembro de 2021, confirmando que houve, de fato, superfaturamento 
no valor indicado. João exerceu mandato eletivo como chefe do Executivo municipal até 
31/12/2012, haja vista que não foi reeleito. No caso em tela, com base na jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal, em setembro de 2021, a pretensão ministerial de ressarcimento ao 
erário em face de João: 

(A) ainda não estava prescrita, pois o prazo começa a contar a partir do término do mandato 
eletivo; 

(B) ainda não estava prescrita, pois o ressarcimento ao erário é imprescritível, em qualquer 
hipótese; 

(C) já estava prescrita, pois se aplica o prazo de três anos contados a partir do término do 
mandato eletivo do agente público; 

(D) já estava prescrita, pois não se trata de ato de improbidade administrativa doloso, que 
ensejaria a imprescritibilidade do ressarcimento ao erário; 

(E) ainda não estava prescrita, pois o ressarcimento ao erário é imprescritível, desde que o ato 
ilícito também configure ato de improbidade, culposo ou doloso. 

Comentários 

Gabarito: Letra D. 

Atenção! A prova foi aplicada antes das modificações ocorridas na Lei n. 8.429/92. 

A alternativa D está correta e corresponde ao gabarito da questão. 

A prescrição é a extinção do poder que a Administração Pública e o Ministério Público possuem 
de propor a ação para a aplicação de sanção por ato de improbidade administrativa. Não se 
trata da perda do direito, em si, mas da perda da pretensão de reparação do direito violado 
e/ou da punição do agente. 

Quanto à esta ação de ressarcimento, dispõe a Constituição Federal: 

Art. 37 (...)  
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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. 

§ 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. 

O STF estabeleceu que somente o ressarcimento ao erário decorrente de atos de improbidade 
administrativa praticados com dolo são imprescritíveis. No caso de ato de improbidade que causa 
prejuízo ao erário praticado com culpa, a ação de ressarcimento era prescritível (RE 852475/SP). 

3. (FGV / TJ-PR / 2021) João foi condenado à perda da função pública e ao ressarcimento de 
quinhentos mil reais ao erário estadual pela prática de ato doloso de improbidade administrativa. 
Atualmente, o processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença e, apesar de João 
ostentar altíssimo padrão de vida e de haver indícios de que o devedor possui patrimônio 
expropriável, até agora não houve o ressarcimento ao erário. As medidas ordinárias de praxe para 
satisfação da obrigação já foram tentadas, sem êxito. 

O Ministério Público, autor da ação, requereu ao Juízo a aplicação de medidas executivas atípicas 
consistentes na apreensão de passaporte e na suspensão da CNH de João. 

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em tese, a pretensão ministerial 
é: 

(A) possível, eis que João foi condenado por ato de improbidade administrativa na modalidade 
dolosa, razão pela qual o não cumprimento voluntário da obrigação no prazo de quinze dias já 
dá ensejo, automaticamente, à adoção das medidas atípicas requeridas pelo Ministério Público;  

(B) possível, desde que tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão 
que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com 
observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade; 

(C) possível, desde a data em que o cartório certificar o trânsito em julgado da sentença, pois a 
partir dessa data está implícito o periculum in mora consistente no risco em concreto de 
dilapidação do patrimônio do executado, cabendo ao juízo o decreto de ofício de tais medidas;  

(D) inviável, pois, em sede de cumprimento de sentença que determinou o pagamento de 
quantia certa a título de ressarcimento ao erário, não são cabíveis quaisquer medidas atípicas 
executivas, eis que incompatíveis com o interesse público implícito nas ações desta natureza;  

(E) inviável, pois, em sede de cumprimento de sentença que determinou o pagamento de 
quantia certa a título de ressarcimento ao erário, não são cabíveis quaisquer medidas atípicas 
executivas, eis que não previstas na Lei de Improbidade Administrativa. 
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Comentários 

A assertiva B está correta e é o gabarito da questão. 

De acordo com o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como regra, são 
cabíveis medidas executivas atípicas, de cunho não patrimonial, no cumprimento de sentença 
proferida em ação de improbidade administrativa.  

São cabíveis medidas executivas atípicas de cunho não patrimonial no cumprimento 
de sentença proferida em ação de improbidade administrativa. 
STJ. 2a Turma, REsp 1.929.230-MT, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 
04/05/2021 (Info 695).  

No julgamento, a Corte Superior entendeu que, diante da ausência de disposições específicas 
para a execução da sentença de improbidade administrativa, aplicam-se de modo subsidiário as 
disposições sobre o cumprimento de sentença, previstas nos arts. 513 e seguintes, do  ódigo de 
Processo Civil.  

Lembre-se que, no âmbito do cumprimento de sentença regido pelo CPC,  é possível a adoção 
de meios executivos atípicos, desde que:  

 existam indícios de que o devedor possui patrim nio expropriável (bens que podem ser 
penhorados); 

 essas medidas atípicas sejam adotadas de modo subsidiário; 
 a decisão judicial que a determinar contenha fundamentação adequada às especi cidades 

da hipótese concreta; 
 sejam observados o contraditório substancial e o postulado da proporcionalidade. 

(STJ. 3a Turma. REsp 1788950/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/04/2019) 

Desse modo, o STJ entendeu que, sendo cabível a aplicação de medidas executivas 
atípicas em ações meramente patrimoniais, com mais razão o uso dos meios atípicos 
na ação de improbidade administrativa, pois se tutela a moralidade e o patrim nio 
público.  

4. (FCC / TJ-MS / 2020) No que se refere ao acordo de leniência, previsto na Lei 
Anticorrupção − Lei Federal n° 12.846, de 1° de agosto de 2013 –, a sua celebração 

a) suspende o prazo prescricional dos atos ilícitos previstos na referida lei. 

b) afasta integralmente a multa que seria aplicável à empresa que celebrou o acordo. 

c) evitará a sanção de publicação extraordinária da decisão condenatória. 
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d) implica afastamento imediato dos dirigentes ou administradores que deram causa ao ilícito. 

e) obriga a pessoa jurídica signatária a implementar ou aprimorar mecanismos internos de 
integridade. 

Comentários 

A alternativa A está incorreta. A celebração do acordo de leniência interrompe os prazos 
prescricionais do ilícito na lei 12.846/2013. Não suspende. A diferença é que, na interrupção, os 
prazos voltam a contar do zero, enquanto na suspensão, voltam de onde parou: 

Art. 16 (...) 

§ 9º A celebração do acordo de leniência interrompe o prazo prescricional dos atos 
ilícitos previstos nesta Lei. 

A alternativa B está incorreta. Não isenta da multa, apenas a reduz em até 2/3: 

Art. 16 (...) 

§ 2º A celebração do acordo de leniência isentará a pessoa jurídica das sanções 
previstas no inciso II do art. 6º e no inciso IV do art. 19 e reduzirá em até 2/3 (dois 
terços) o valor da multa aplicável. 

A alternativa C está correta e é o gabarito da questão. É o que dispõe o art. 16, §2º, da lei 
12.846/2013: 

Art. 16 (...) 

§ 2º A celebração do acordo de leniência isentará a pessoa jurídica das sanções 
previstas no inciso II do art. 6º e no inciso IV do art. 19 e reduzirá em até 2/3 (dois 
terços) o valor da multa aplicável. 

A alternativa D está incorreta. Art. 3º, §2º: Os dirigentes ou administradores somente serão 
responsabilizados por atos ilícitos na medida da sua culpabilidade. 

A alternativa E está incorreta. Apesar de ser uma excelente medida, não há disposição expressa 
na lei que a determine. A existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade 
são levados em consideração na aplicação das sanções, podendo resultar na aplicação de uma 
sanção mais branda (Art. 7º, VIII). 
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Promotor 

5. (CEBRASPE / MPE-TO / 2022) De acordo com a Lei de Improbidade Administrativa, na 
hipótese da prática de ato de improbidade administrativa que atente contra os princípios da 
administração pública, com lesividade relevante, caracterizado pela conduta dolosa de agente 
público deixar de prestar contas quando obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições 
para isso, com vistas a ocultar irregularidades, o agente público estará sujeito 

(A) às sanções de perda da função pública, perda de bens ou valores obtidos ilicitamente, 
suspensão de direitos políticos, proibição de contratar com o poder público ou de receber 
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, e multa.  

(B) exclusivamente à sanção de multa.  

(C) apenas às sanções de perda de bens ou valores obtidos ilicitamente, suspensão de direitos 
políticos, proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos 
fiscais ou creditícios, e multa.  

(D) apenas às sanções de suspensão de direitos políticos, proibição de contratar com o poder 
público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, e multa.  

(E) apenas às sanções de multa e proibição de contratar com o poder público ou de receber 
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. 

Comentários 

A alternativa E está correta e corresponde ao gabarito da questão. 

A alternativa A está incorreta. Ver comentários feitos na alternativa E. 

A alternativa B está incorreta. Ver comentários feitos na alternativa E. 

A alternativa C está incorreta. Ver comentários feitos na alternativa E. 

A alternativa D está incorreta. Ver comentários feitos na alternativa E. 

A alternativa E está correta. A conduta descrita no enunciado encontra previsão no art. 11, VI, da 
Lei n. 8.429/92: 

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da 
administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de 
imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: 
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(...) 

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das 
condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades; 

As sanções, para o caso de prática de ato de improbidade administrativa que atenta contra os 
princípios da administração pública estão delineadas no inciso III do art. 12 da Lei n. 8.429/92: 

Art. 12, 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) 

É importante destacar que, de acordo com as mudanças trazidas pela Lei n. 14.230/2021, não é 
mais possível a aplicação da sanção de perda da função pública e de suspensão de direitos 
políticos para os atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da 
Administração Pública. 

6. (CEBRASPE / MPE-TO / 2022) A respeito de improbidade administrativa, assinale a opção 
correta. 

(A) A configuração de ato de improbidade contrário a princípio da administração pública 
independe de prova de dano ao erário ou enriquecimento ilícito do agente.  

(B) A exigência de que os agentes públicos apresentem declaração anual de bens ao órgão ou 
ao ente a que estejam ligados pode ser mitigada em caso de recusa de consciência, 
devidamente fundamentada.  

(C) A ação por improbidade administrativa tem natureza criminal.  

(D) No atual regime legal da improbidade administrativa, são puníveis atos praticados com culpa 
grave, devidamente provados e que tenham causado dano ao erário.  

(E) No caso de condenação à perda da função pública, a eficácia da decisão judicial deve 
alcançar qualquer vínculo atual do réu com o serviço público, ainda que diverso do existente 
quando do cometimento da improbidade. 

Comentários 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm#art2
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A alternativa A está correta e corresponde ao gabarito da questão. De acordo com a Lei n. 
8.429/92: 

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da 
administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de 
imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:  (Redação 

dada 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) 

A alternativa B está incorreta. A Lei n. 8.429/92 não admite que seja mitigada a exigência de 
apresentação da declaração de bens e estabelece, inclusive, que se não for apresentada, o 
agente será apenado com demissão. 

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

§ 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) 

A alternativa C está incorreta. A Lei n. 14.230/2021 afirma, expressamente, que a ação por 
improbidade administrativa possui natureza repressiva, de caráter sancionatório: 

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  

A alternativa D está incorreta. Apenas os atos dolosos são capazes de ensejar a 
responsabilização por improbidade administrativa. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm#art2
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Somente se configura ato de improbidade administrativa a conduta dolosa. A conduta 
culposa jamais autoriza a responsabilidade por improbidade administrativa. 

A própria lei conceitua o dolo: 

Art. 1º (...) § 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado 
ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do 
agente. 

A alternativa E está incorreta. De acordo com o §1º do art. 12, 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. 

§ 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. 

Portanto, se o agente público era detentor de cargo público efetivo e, neste período, comete o 
ato de improbidade, sendo posteriormente eleito para mandato eletivo, a regra é que a perda 
da função pública atinge apenas o cargo efetivo e não o mandato eletivo. 

No entanto, o mesmo dispositivo permite que o magistrado, na hipótese de ato que importa 
enriquecimento ilícito (inciso I do caput do art. 12), e em caráter excepcional, é facultado ao 
magistrado, quando da análise do caso concreto, estendê-la aos demais vínculos. 

7. (CESPE / MPE-CE / 2020) De acordo com a Lei Anticorrupção (Lei n.º 12.846/2013), acordo 
de leniência celebrado na esfera administrativa entre a administração pública e pessoa jurídica de 
direito privado, em razão da identificação de conduta ilícita prevista na referida norma, 

a) não tem o condão de eximir a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano 
causado na esfera cível. 

b) é legítimo somente se houver comprovação de conduta culposa da pessoa jurídica envolvida 
em ato de corrupção contra a administração pública. 

c) é nulo de pleno direito, porque somente pode ser feito em sede de processo judicial. 

d) isenta integralmente a multa aplicável pela conduta que for objeto do acordo e deve 
obrigatoriamente ser mantido em sigilo até o término de seu cumprimento integral. 
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e) suspende o prazo prescricional para responsabilização dos atos ilícitos previstos na Lei 
Anticorrupção, desde que seja ratificado pelo Ministério Público. 

Comentários 

A alternativa A está correta e é o gabarito da questão. É o que dispõe o art. 16, §3º: 

§ 3º O acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar 
integralmente o dano causado. 

A alternativa B está incorreta. A responsabilidade civil e administrativa é objetiva, ou seja, não é 
necessária a comprovação de culpa ou dolo dos dirigentes. 

 Para responsabilização da pessoa jurídica, é necessário apenas comprovar que o ato lesivo foi 
praticado em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não. 

A alternativa C está incorreta. Não existe essa limitação na lei. O acordo pode ser realizada em 
âmbito administrativo ou no processo judicial. 

A alternativa D está incorreta. Não isenta da multa, apenas a reduz em até 2/3: 

Art. 16 (...) 

§ 2º A celebração do acordo de leniência isentará a pessoa jurídica das sanções 
previstas no inciso II do art. 6º e no inciso IV do art. 19 e reduzirá em até 2/3 (dois 
terços) o valor da multa aplicável. 

Já o levantamento do sigilo deve ocorrer após a efetivação do respectivo acordo, salvo no 
interesse das investigações e do processo administrativo (art. 16, §6º). 

A alternativa E está incorreta. A celebração do acordo de leniência interrompe os prazos 
prescricionais do ilícito na lei 12.846/2013. Não suspende. A diferença é que, na interrupção, os 
prazos voltam a contar do zero, enquanto na suspensão, voltam de onde parou: 

Art. 16 (...) 

§ 9º A celebração do acordo de leniência interrompe o prazo prescricional dos atos 
ilícitos previstos nesta Lei. 

8. (MPE-GO / MPE-GO / 2019 – Reaplicação) Assinale a alternativa incorreta: 

a) Nos termos da Lei n. 12.846/2013 - Lei Anticorrupção - a personalidade jurídica da pessoa 
jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, 
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encobrir ou dissimular a prática de atos ilícitos previstos na referida lei ou para provocar 
confusão patrimonial, quando serão estendidos todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa 
jurídica aos seus administradores e sócios com poderes de administração. 

b) Quando houver inércia ou omissão do órgão administrativo competente para a aplicação das 
sanções administrativas previstas na Lei n. 12.846/2013 - Lei Anticorrupção -, poderão referidas 
sanções ser aplicadas judicialmente, em ação civil pública, para a qual, nos termos do que 
estabelece a Lei n. 12.846/2013, o único legitimado ativo é o Ministério Público. 

c) As sanções administrativas previstas na Lei n. 12.846/2013 - Lei Anticorrupção - poderão ser 
aplicadas cumulativamente com as sanções previstas na Lei n. 8.666/93, relativamente aos fatos 
definidos como ilícitos em ambos os estatutos 

d) Por integrarem a Administração Indireta, as empresas estatais não estão sujeitas às sanções 
administrativas e civis previstas na Lei n. 12.846/2013 - Lei Anticorrupção. 

Comentários 

A alternativa A está correta. É o que dispõe o art. 14 da lei anticorrupção: 

Art. 14. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos 
previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, sendo estendidos todos os 
efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica aos seus administradores e sócios com 
poderes de administração, observados o contraditório e a ampla defesa. 

A alternativa B está correta. É o que dispõe o art. 20 da lei anticorrupção: 

Art. 20. Nas ações ajuizadas pelo Ministério Público, poderão ser aplicadas as sanções 
previstas no art. 6º, sem prejuízo daquelas previstas neste Capítulo, desde que 
constatada a omissão das autoridades competentes para promover a 
responsabilização administrativa. 

A alternativa C está correta. É o que dispõe o art. 30 da lei anticorrupção: 

Art. 30. A aplicação das sanções previstas nesta Lei não afeta os processos de 
responsabilização e aplicação de penalidades decorrentes de: 

I - ato de improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 
1992 ; e 

II - atos ilícitos alcançados pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ou outras 
normas de licitações e contratos da administração pública, inclusive no tocante ao 
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Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC instituído pela Lei nº 12.462, de 
4 de agosto de 2011. 

A alternativa D está incorreta e é o gabarito da questão. A lei anticorrupção não excluiu as 
estatais do âmbito de sua aplicação: 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a responsabilização objetiva administrativa e civil de 
pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou 
estrangeira. 

Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesta Lei às sociedades empresárias e às 
sociedades simples, personificadas ou não, independentemente da forma de 
organização ou modelo societário adotado, bem como a quaisquer fundações, 
associações de entidades ou pessoas, ou sociedades estrangeiras, que tenham sede, 
filial ou representação no território brasileiro, constituídas de fato ou de direito, ainda 
que temporariamente. 

9. (MP-SP / MP-SP / 2019) Com relação ao regime instituído pela Lei Federal n° 12.846/2013, 
que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de 
atos contra a administração pública, é INCORRETO afirmar que 

a) constitui ato lesivo à Administração Pública e que atenta contra o patrimônio público nacional, 
aquele praticado por sociedade empresária consistente em prometer, oferecer ou dar, direta ou 
indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada, e, no 
tocante a licitações e contratos, frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer 
outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público. 

b) a responsabilização da pessoa jurídica exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes 
ou administradores, subsistindo a responsabilidade de qualquer pessoa natural, autora, coautora 
ou partícipe do ato ilícito. 

c) a responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual de seus 
dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do 
ato ilícito. 

d) as pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, nos âmbitos administrativo e civil, 
pelos atos lesivos previstos na Lei, ainda que não sejam praticados em seu interesse exclusivo. 

e) a aplicação das sanções previstas na Lei no 12.846/2013 não afeta os processos de 
responsabilização e aplicação de penalidades decorrentes de ato de improbidade administrativa, 
nos termos da Lei Federal no 8.429/92, e de atos praticados em desacordo com a Lei Federal no 
8.666/93, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que seu ato ensejar. 

Comentários 
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A alternativa A está correta. É o que dispõe o art. 5º, incisos I e IV, a, da lei anticorrupção: 

Art. 5º Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para 
os fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no 
parágrafo único do art. 1º , que atentem contra o patrimônio público nacional ou 
estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos 
internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos: 

I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente 
público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; 

IV - no tocante a licitações e contratos: 

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o 
caráter competitivo de procedimento licitatório público; 

A alternativa B está incorreta e é o gabarito da questão. A responsabilidade da pessoa jurídica 
não exclui a responsabilidade individual dos dirigentes ou administradores: 

Art. 3º A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual 
de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, 
coautora ou partícipe do ato ilícito. 

A alternativa C está correta. Ver comentários à alternativa B.  

A alternativa D está correta. É o que dispõe o art. 2º da lei anticorrupção: 

Art. 2º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, nos âmbitos 
administrativo e civil, pelos atos lesivos previstos nesta Lei praticados em seu interesse 
ou benefício, exclusivo ou não. 

A alternativa E está correta. É o que dispõe o art. 30 da lei anticorrupção: 

Art. 30. A aplicação das sanções previstas nesta Lei não afeta os processos de 
responsabilização e aplicação de penalidades decorrentes de: 

I - ato de improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 
1992 ; e 

II - atos ilícitos alcançados pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ou outras 
normas de licitações e contratos da administração pública, inclusive no tocante ao 
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Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC instituído pela Lei nº 12.462, de 
4 de agosto de 2011. 

10. (MP-SC / MP-SC / 2019 – Adaptada) Julgue o item a seguir: 

A Lei Anticorrupção tem como objeto a responsabilização civil e administrativa das pessoas 
físicas e jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, sendo que, no âmbito 
administrativo, a competência para a instauração e julgamento do processo poderá ser 
delegada. 

Comentários 

A assertiva está ERRADA. A lei 12.846/2013 (lei anticorrupção prevê apenas a responsabilização 
da pessoa jurídica. Não há previsão de responsabilidade da pessoa física. Por outro lado, de 
fato, é possível delegação da competência para instauração e julgamento do processo 
administrativo, vedada a subdelegação: 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a responsabilização objetiva administrativa e civil de 
pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou 
estrangeira. 

Art. 3º A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual 
de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, 
coautora ou partícipe do ato ilícito. 

Art. 8º (...) § 1 A competência para a instauração e o julgamento do processo 
administrativo de apuração de responsabilidade da pessoa jurídica poderá ser 
delegada, vedada a subdelegação. 

11. (MP-SC / MP-SC / 2019 – Adaptada) Julgue o item a seguir: 

Descumprido o acordo de leniência, a pessoa jurídica ficará impedida de celebrar novo acordo 
pelo prazo de 2 (dois) anos, contados a partir do conhecimento pela administração pública do 
referido descumprimento. 

Comentários 

A assertiva está ERRADA. O prazo de impedimento para celebrar novo acordo de leniência é de 
03 (três) anos: 

Art. 16 (...)  
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§ 8º Em caso de descumprimento do acordo de leniência, a pessoa jurídica ficará 
impedida de celebrar novo acordo pelo prazo de 3 (três) anos contados do 
conhecimento pela administração pública do referido descumprimento. 

12. (MP-SC / MP-SC / 2019 – Adaptada) Julgue o item a seguir: 

O acordo de leniência previsto na Lei n. 12.846/2013, uma vez firmado e homologado, não 
interrompe a prescrição. 

Comentários 

A assertiva está ERRADA. A celebração do acordo de leniência interrompe o prazo prescricional 
dos atos ilícitos: 

Art. 16 (...) 

§ 9º A celebração do acordo de leniência interrompe o prazo prescricional dos atos 
ilícitos previstos nesta Lei. 

13. (MP-SC / MP-SC / 2019 – Adaptada) Julgue o item a seguir: 

A Lei n. 12.846/2013 introduziu uma tipologia de ilícitos passíveis de serem praticados por 
pessoas jurídicas, que se relacionem com a administração pública, que pode redundar em 
responsabilização administrativa e judicial, independente da demonstração de dolo ou culpa. 

Comentários 

A assertiva está CORRETA. É o que dispõe o art. 1º da lei anticorrupção: 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a responsabilização objetiva administrativa e civil de 
pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou 
estrangeira. 

Defensor 

14. (FCC / DPE-SC – Defensor / 2021) No campo da responsabilização objetiva administrativa e 
civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, com base na Lei 
Anticorrupção (Lei n. 12.846/2013), 

(A) a celebração do acordo de leniência isentará a pessoa jurídica das sanções previstas na Lei, 
bem como reduzirá o valor a ser pago na reparação do dano causado. 
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(B) o processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica será 
conduzido por comissão designada pela autoridade instauradora e composta por, no mínimo, 3 
servidores estáveis. 

(C) serão levados em consideração na aplicação das sanções a gravidade da infração, o número 
de participantes, o dolo ou a culpa do infrator. 

(D) a competência para a instauração e o julgamento do processo administrativo de apuração de 
responsabilidade da pessoa jurídica poderá ser delegada ou subdelegada. 

(E) será aplicada às pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos atos lesivos, dentre as 
sanções previstas, a publicação extraordinária da decisão condenatória. 

Comentários 

Gabarito: alternativa E. 

A alternativa A está incorreta. A celebração do acordo reduz o valor da multa e não exime a 
pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano causado. 

Lei n. 12.846/2013, Art. 16, § 2º A celebração do acordo de leniência isentará a pessoa 
jurídica das sanções previstas no inciso II do art. 6º e no inciso IV do art. 19 e reduzirá em 
até 2/3 (dois terços) o valor da multa aplicável.  

§ 3º O acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar 
integralmente o dano causado. 

A alternativa B está incorreta. Nos termos do art. 10 da Lei n. 12.846/2013, o processo 
administrativo será conduzido por 2 ou mais servidores estáveis – e não por, no mínimo 3 
servidores, como sugere a assertiva. 

Lei n. 12.846/2013, Art. 10. O processo administrativo para apuração da responsabilidade 
de pessoa jurídica será conduzido por comissão designada pela autoridade instauradora e 
composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis. 

A alternativa C está incorreta. De acordo com o art. 7º da Lei n. 12.846/2013, a gravidade da 
infração será considerada na aplicação das sanções, não havendo qualquer menção ao o número 
de participantes, o dolo ou a culpa do infrator. 

Lei n. 12.846/2013, Art. 7º Serão levados em consideração na aplicação das sanções: 
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I - a gravidade da infração; 

II - a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator; 

III - a consumação ou não da infração; 

IV - o grau de lesão ou perigo de lesão; 

V - o efeito negativo produzido pela infração; 

VI - a situação econômica do infrator; 

VII - a cooperação da pessoa jurídica para a apuração das infrações; 

VIII - a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e 
incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de 
conduta no âmbito da pessoa jurídica; 

IX - o valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou entidade pública 
lesados; e 

X - (VETADO). 

Parágrafo único. Os parâmetros de avaliação de mecanismos e procedimentos previstos no 
inciso VIII do caput serão estabelecidos em regulamento do Poder Executivo federal. 

A alternativa D está incorreta. Neste caso, admite-se apenas a delegação, sendo vedada a 
subdelegação. 

Lei n. 12.846/2013, Art. 8º A instauração e o julgamento de processo administrativo para 
apuração da responsabilidade de pessoa jurídica cabem à autoridade máxima de cada 
órgão ou entidade dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, que agirá de ofício ou 
mediante provocação, observados o contraditório e a ampla defesa. 

§ 1º A competência para a instauração e o julgamento do processo administrativo de 
apuração de responsabilidade da pessoa jurídica poderá ser delegada, vedada a 
subdelegação. 
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A alternativa E está correta. Conforme prevê o art. 6º da Lei n. 12.846/13, a publicação 
extraordinária da decisão condenatória é modalidade de sanção aplicável às pessoas jurídicas 
responsáveis pelos atos lesivos. 

Lei n. 12.846/2013, Art. 6º Na esfera administrativa, serão aplicadas às pessoas jurídicas 
consideradas responsáveis pelos atos lesivos previstos nesta Lei as seguintes sanções: 

I - multa, no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento 
bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos 
os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem auferida, quando for possível sua 
estimação; e 

II - publicação extraordinária da decisão condenatória.  

(...) 

§ 5º A publicação extraordinária da decisão condenatória ocorrerá na forma de extrato de 
sentença, a expensas da pessoa jurídica, em meios de comunicação de grande circulação 
na área da prática da infração e de atuação da pessoa jurídica ou, na sua falta, em 
publicação de circulação nacional, bem como por meio de afixação de edital, pelo prazo 
mínimo de 30 (trinta) dias, no próprio estabelecimento ou no local de exercício da 
atividade, de modo visível ao público, e no sítio eletrônico na rede mundial de 
computadores. 

Procurador 

15. (VUNESP / CM-SÃO ROQUE-SP – Procurador / 2019) A apuração da responsabilidade de 
pessoa jurídica pela prática de atos contra a administração pública 

a) dar-se-á por meio de processo administrativo instaurado e julgado pela autoridade máxima de 
cada órgão ou entidade dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, admitida a delegação e 
vedada a subdelegação. 

b) no âmbito do Poder Legislativo, dar-se-á por meio de processo administrativo instaurado e 
julgado perante o Tribunal de Contas, com o auxílio de comissão especialmente designada para 
essa finalidade. 

c) será conduzida por comissão designada pela autoridade máxima de cada órgão ou entidade 
dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e integrada exclusivamente por servidores ou 
empregados públicos estáveis. 
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d) será conduzida por comissão específica designada no âmbito de cada órgão ou entidade dos 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, com poderes para suspender os efeitos do ato ou 
processo objeto da investigação. 

e) será conduzida por comissão multidisciplinar especialmente designada para essa finalidade, 
integrada por agentes públicos com poderes para adotar, cautelarmente e mediante justificativa, 
todas as medidas necessárias para a investigação, inclusive busca e apreensão. 

Comentários 

A alternativa A está correta e é o gabarito da questão. É o que dispõe o art. 8º, caput e §1º, da 
lei 12.846/2013: 

Art. 8º A instauração e o julgamento de processo administrativo para apuração da 
responsabilidade de pessoa jurídica cabem à autoridade máxima de cada órgão ou 
entidade dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, que agirá de ofício ou 
mediante provocação, observados o contraditório e a ampla defesa. 

§ 1º A competência para a instauração e o julgamento do processo administrativo de 
apuração de responsabilidade da pessoa jurídica poderá ser delegada, vedada a 
subdelegação. 

A alternativa B está incorreta. Ver explicação da alternativa A. 

A alternativa C está incorreta. A comissão é composta apenas por servidores estáveis. Não será 
composta por empregados públicos, até porque esses agentes não adquirem estabilidade: 

Art. 10. O processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa 
jurídica será conduzido por comissão designada pela autoridade instauradora e 
composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis. 

A alternativa D está incorreta. A comissão não possui poderes para suspender o ato ou processo 
objeto de investigação por autoridade própria. Deve propor essa suspensão à autoridade 
instauradora, que é quem possui essa competência: 

Art. 10 (...) 

§ 2º A comissão poderá, cautelarmente, propor à autoridade instauradora que 
suspenda os efeitos do ato ou processo objeto da investigação. 

A alternativa E está incorreta. a lei não faz a exigência de que a comissão seja multidisciplinar. 
Além disso, a Administração Pública não possui poderes para decretar medidas sujeitas à reserva 
jurisdicional, tal como a busca e apreensão, muito menos a comissão processante: 
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Art. 10 (...) 

§ 1º O ente público, por meio do seu órgão de representação judicial, ou 
equivalente, a pedido da comissão a que se refere o caput , poderá requerer as 
medidas judiciais necessárias para a investigação e o processamento das infrações, 
inclusive de busca e apreensão. 

16. (VUNESP / Procurador / CM-SÃO MIGUEL ARCANJO-SP / 2019) Suponha que a Sociedade 
Empresária X Y fraudou licitação pública que transcorreu no âmbito do Poder Executivo do 
Município Z, cometendo, assim, ato lesivo à administração pública, conforme preceitua a Lei n° 
12.846/13. Considerando o que dispõe tal Lei a respeito do processo administrativo de 
responsabilização, é correto afirmar que 

a) a competência para a instauração e o julgamento do processo administrativo de apuração de 
responsabilidade da Sociedade Empresária X Y não poderá ser delegada. 

b) o processo administrativo para apuração da responsabilidade da Sociedade Empresária X Y 
será conduzido por comissão composta por 5 (cinco) ou mais servidores. 

c) no processo administrativo para apuração de responsabilidade, será concedido à Sociedade 
Empresária X Y prazo de 15 (quinze) dias para defesa. 

d) a instauração de processo administrativo específico de reparação integral do dano prejudica a 
aplicação imediata das sanções estabelecidas na Lei nº 12.846/13. 

e) a comissão designada para apuração da responsabilidade da Sociedade Empresária XY, após 
a conclusão do procedimento administrativo, dará conhecimento ao Ministério Público de sua 
existência, para apuração de eventuais delitos. 

Comentários 

A alternativa A está incorreta. Lei 12.846/2013, art. 8º, §1º: 

§ 1º A competência para a instauração e o julgamento do processo administrativo de 
apuração de responsabilidade da pessoa jurídica poderá ser delegada, vedada a 
subdelegação. 

A alternativa B está incorreta. A comissão deve ser composta por 2 ou mais servidores: 

Art. 10. O processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa 
jurídica será conduzido por comissão designada pela autoridade instauradora e 
composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis. 

A alternativa C está incorreta. O prazo para a defesa no processo administrativo da lei 
12.846/2013 é de 30 dias: 
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Art. 11. No processo administrativo para apuração de responsabilidade, será 
concedido à pessoa jurídica prazo de 30 (trinta) dias para defesa, contados a partir da 
intimação. 

A alternativa D está incorreta. É o contrário do que dispõe o art. 13 da lei anticorrupção: 

Art. 13. A instauração de processo administrativo específico de reparação integral do 
dano não prejudica a aplicação imediata das sanções estabelecidas nesta Lei. 

A alternativa E está correta e é o gabarito da questão. É o que dispõe o art. 15 da lei 
anticorrupção: 

Art. 15. A comissão designada para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica, 
após a conclusão do procedimento administrativo, dará conhecimento ao Ministério 
Público de sua existência, para apuração de eventuais delitos. 

17. (VUNESP / CM-MAUÁ-SP – Procurador / 2019) Com relação ao Acordo de Leniência, 
previsto na Lei Federal no 12.846/13, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil 
de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira, 
assinale a alternativa correta. 

a) O acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o 
dano causado. 

b) A proposta de acordo de leniência somente se tornará pública após a sua publicação em 
Diário Oficial. 

c) A proposta de acordo de leniência rejeitada importará em reconhecimento da prática do ato 
ilícito investigado. 

d) Os efeitos do acordo de leniência não serão estendidos às pessoas jurídicas que integram o 
mesmo grupo econômico. 

e) A celebração do acordo de leniência não interrompe o prazo prescricional dos atos ilícitos 
previstos na legislação. 

Comentários 

A alternativa A está correta e é o gabarito da questão. É o que dispõe o art. 16, §3º, da lei 
12.846/2013: 

§ 3º O acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar 
integralmente o dano causado. 

A alternativa B está incorreta. Deve se tornar pública após a efetivação do acordo: 
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Art. 16 (...) 

§ 6º A proposta de acordo de leniência somente se tornará pública após a efetivação 
do respectivo acordo, salvo no interesse das investigações e do processo 
administrativo. 

A alternativa C está incorreta. Art. 16, §7º: 

§ 7º Não importará em reconhecimento da prática do ato ilícito investigado a 
proposta de acordo de leniência rejeitada. 

A alternativa D está incorreta. Art. 16, §5º: 

§ 5º Os efeitos do acordo de leniência serão estendidos às pessoas jurídicas que 
integram o mesmo grupo econômico, de fato e de direito, desde que firmem o 
acordo em conjunto, respeitadas as condições nele estabelecidas. 

A alternativa E está incorreta. Art. 16, §9º: 

§ 9º A celebração do acordo de leniência interrompe o prazo prescricional dos atos 
ilícitos previstos nesta Lei. 

18. (VUNESP / PGM-GUARATINGUETÁ-SP / 2019) Suponha que a Sociedade Empresária WX, 
interessada em vencer determinado procedimento licitatório do Município A, procurou afastar a 
Sociedade Empresária CD, também licitante, por meio do oferecimento de um caminhão de sua 
propriedade. Considerando a situação hipotética e o disposto na Lei no 12.846/13, assinale a 
alternativa correta. 

a) A Sociedade Empresária WX não cometeu nenhum ato lesivo à Administração Pública, pois 
procurar afastar licitante não é conduta tipificada na Lei no 12.846/13. 

b) Na esfera administrativa, a Sociedade Empresária WX deverá ser sancionada cumulativamente 
com a aplicação de multa correspondente a 30% (trinta por cento) de seu faturamento e 
publicação extraordinária da decisão condenatória. 

c) O processo administrativo para apuração da responsabilidade da Sociedade Empresária WX 
será conduzido por comissão designada pela autoridade instauradora e composta por 2 (dois) ou 
mais servidores estáveis. 

d) No processo administrativo para apuração de responsabilidade, será concedido à Sociedade 
Empresária WX prazo de 15 (quinze) dias para defesa, contados a partir da intimação pessoal de 
seu administrador. 
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e) Após regular processo administrativo com a aplicação da sanção correspondente, a 
responsabilidade da Sociedade Empresária WX na esfera administrativa afasta a possibilidade de 
sua responsabilização na esfera judicial. 

Comentários 

A alternativa A está incorreta. A sociedade WX cometeu o ilícito previsto no art. 5º, IV, “c”, da lei 
12.846/2013: 

Art. 5º Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para 
os fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no 
parágrafo único do art. 1º, que atentem contra o patrimônio público nacional ou 
estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos 
internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos: 

IV - no tocante a licitações e contratos: 

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de 
vantagem de qualquer tipo; 

A alternativa B está incorreta. O limita da multa como sanção administrativa é de 20% e a 
referência é o faturamento bruto. Além disso, as sanções podem ser aplicadas isolada ou 
cumulativamente: 

Art. 6º Na esfera administrativa, serão aplicadas às pessoas jurídicas consideradas 
responsáveis pelos atos lesivos previstos nesta Lei as seguintes sanções: 

I - multa, no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do 
faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo 
administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem auferida, 
quando for possível sua estimação; e 

II - publicação extraordinária da decisão condenatória. 

§ 1º As sanções serão aplicadas fundamentadamente, isolada ou cumulativamente, 
de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com a gravidade e natureza das 
infrações. 

A alternativa C está correta e é o gabarito da questão. É o que dispõe o art. 10 da lei 
12.846/2013: 
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Art. 10. O processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa 
jurídica será conduzido por comissão designada pela autoridade instauradora e 
composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis. 

A alternativa D está incorreta. O prazo para defesa na lei anticorrupção é de 30 dias: 

Art. 11. No processo administrativo para apuração de responsabilidade, será 
concedido à pessoa jurídica prazo de 30 (trinta) dias para defesa, contados a partir da 
intimação. 

A alternativa E está incorreta. A lei estabelece a responsabilização objetiva, administrativa e civil, 
das pessoas jurídicas pela prática de atos previstos na lei contra a Administração Pública nacional 
ou estrangeira. Assim, a pessoa jurídica pode ser responsabilizada tanto na esfera administrativa 
quanto na judicial.  

19. (VUNESP / ESEF-SP – PROCURADOR / 2019) Assinale a alternativa correta à luz da Lei no 
12.846/2013, também conhecida como Lei Anticorrupção, no que diz respeito à responsabilização 
de empresas que praticam atos lesivos contra a administração. 

a) As empresas somente poderão ser responsabilizadas se restar demonstrado dolo ou culpa. 

b) Há responsabilidade objetiva na esfera administrativa e a responsabilidade no âmbito civil 
depende de culpa. 

c) Há previsão de responsabilização objetiva, no âmbito civil e administrativo, das empresas. 

d) Há responsabilização apenas de empresas que praticam atos lesivos contra a administração 
pública nacional. 

e) A punição dos atos lesivos contra a administração pública estrangeira depende de 
comprovação de culpa. 

Comentários 

A alternativa A está incorreta. A responsabilidade é objetiva nas esferas civil e administrativa: 

Art. 2º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, nos âmbitos 
administrativo e civil, pelos atos lesivos previstos nesta Lei praticados em seu interesse 
ou benefício, exclusivo ou não. 

A alternativa B está incorreta. Ver comentários da alterativa A. 

A alternativa C está correta e é o gabarito da questão. Ver comentários da alterativa A. 

A alternativa D está incorreta. Ver comentários da alterativa A. 
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A alternativa E está incorreta. A responsabilização é objetiva pelos atos praticados contra a 
Administração Pública nacional ou estrangeira: 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a responsabilização objetiva administrativa e civil de 
pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou 
estrangeira. 

Art. 2º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, nos âmbitos 
administrativo e civil, pelos atos lesivos previstos nesta Lei praticados em seu interesse 
ou benefício, exclusivo ou não. 

20. (VUNESP / PGM-RIBEIRÃO PRETO-SP / 2019) Sobre o processo administrativo e a 
responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a 
administração pública, nacional ou estrangeira, a Lei Federal n° 12.846/13 estabelece: 

a) Uma vez constituída comissão para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica, o 
processo deverá ser concluído no prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contados da 
data da publicação do ato que a instituir. 

b) No processo administrativo para apuração de responsabilidade, será concedido à pessoa 
jurídica prazo de 15 (quinze) dias para defesa, contados a partir da intimação. 

c) A instauração de processo administrativo específico de reparação integral do dano prejudica a 
aplicação imediata das sanções estabelecidas na Lei n° 12.846/13. 

d) A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do 
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei n° 
12.846/13 ou para provocar confusão patrimonial. 

e) Os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica não serão estendidos aos seus 
administradores e sócios, mesmo que estes não tenham poderes de administração. 

Comentários 

A alternativa A está incorreta. O erro está na afirmação de que o prazo é improrrogável: 

Art. 10 (...) 

§ 3º A comissão deverá concluir o processo no prazo de 180 (cento e oitenta) dias 
contados da data da publicação do ato que a instituir e, ao final, apresentar relatórios 
sobre os fatos apurados e eventual responsabilidade da pessoa jurídica, sugerindo de 
forma motivada as sanções a serem aplicadas. 

§ 4º O prazo previsto no § 3º poderá ser prorrogado, mediante ato fundamentado 
da autoridade instauradora. 
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A alternativa B está incorreta. O prazo para defesa é de 30 dias: 

Art. 11. No processo administrativo para apuração de responsabilidade, será 
concedido à pessoa jurídica prazo de 30 (trinta) dias para defesa, contados a partir da 
intimação. 

A alternativa C está incorreta. Vide art. 13 da lei anticorrupção: 

Art. 13. A instauração de processo administrativo específico de reparação integral do 
dano não prejudica a aplicação imediata das sanções estabelecidas nesta Lei. 

A alternativa D está correta e é o gabarito da questão. É o que dispõe o art. 14 da lei: 

Art. 14. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos 
previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, sendo estendidos todos os 
efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica aos seus administradores e sócios com 
poderes de administração, observados o contraditório e a ampla defesa. 

A alternativa E está incorreta. Ver explicação da alternativa D. Os efeitos podem ser estendidos 
aos administradores e sócios, estes últimos desde que possuam poderes de administração, 
quando houver desconsideração da personalidade jurídica na via administrativa. 

Outros 

21. (VUNESP / TJ-GO – Titular de Serviços de Notas e de Registros - Remoção / 2021) Assinale 
a alternativa que está de acordo com a Lei no 12.846/13. 

(A) Serão levados em consideração na aplicação das sanções, dentre outros, a situação 
econômica do infrator e o valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou 
entidade pública lesados. 

(B) A instauração de processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa 
jurídica cabe a qualquer servidor público que tenha conhecimento dos fatos, que agirá de ofício 
ou mediante provocação escrita do interessado. 

(C) No processo administrativo para apuração de responsabilidade, será concedido à pessoa 
jurídica prazo de 15 (quinze) dias úteis para defesa, contados a partir da intimação. 

(D) O processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica será 
conduzido por comissão designada pelo instaurador e composta por 3 (três) ou mais servidores 
estáveis. 
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Comentários 

A alternativa A está correta e corresponde ao gabarito da questão. Conforme prevê a Lei n. 
12.846/13: 

Lei n. 12.846/13, Art. 7º Serão levados em consideração na aplicação das sanções: 

(...) 

VI - a situação econômica do infrator; 

(...) 

IX - o valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou entidade pública 
lesados; 

A alternativa B está incorreta. O erro da assertiva está em afirmar que a instauração de processo 
administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica cabe a qualquer servidor 
público. A competência será da autoridade máxima do órgão ou entidade. 

Lei n. 12.846/13, Art. 8º A instauração e o julgamento de processo administrativo para 
apuração da responsabilidade de pessoa jurídica cabem à autoridade máxima de cada 
órgão ou entidade dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, que agirá de ofício ou 
mediante provocação, observados o contraditório e a ampla defesa. 

A alternativa C está incorreta. O prazo para defesa será de 30 (trinta) e não 15 (quinze) dias. 

Lei n. 12.846/13, Art. 11. No processo administrativo para apuração de responsabilidade, 
será concedido à pessoa jurídica prazo de 30 (trinta) dias para defesa, contados a partir da 
intimação. 

A alternativa D está incorreta. A comissão será composta por 2 (dois) servidores estáveis – e não 
3 (três), como sugere a assertiva. 

Lei n. 12.846/13, Art. 10. O processo administrativo para apuração da responsabilidade de 
pessoa jurídica será conduzido por comissão designada pela autoridade instauradora e 
composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis 

22. (Questão inédita) De acordo com a lei 12.846/2013 (Lei anticorrupção), assinale a 
alternativa correta. 
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a) A administração pública não poderá celebrar acordo de leniência com a pessoa jurídica 
responsável pela prática de ilícitos previstos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com vistas 
à isenção ou atenuação das sanções administrativas. 

b) Não importará em reconhecimento da prática do ato ilícito investigado a proposta de acordo 
de leniência rejeitada. 

c) Para a celebração do acordo de leniência, não há necessidade de que a pessoa jurídica seja a 
primeira a se manifestar sobre seu interesse em cooperar para a apuração do ato ilícito. 

d) O acordo de leniência exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar o dano causado. 

e) A celebração do acordo de leniência não interrompe o prazo prescricional dos atos ilícitos 
previstos nesta Lei. 

Comentários 

A questão buscou explorar as disposições da lei 12.846/2013 (Lei anticorrupção) relativamente 
ao acordo de leniência. A lei trata da responsabilização civil e administrativa das pessoas 
jurídicas por práticas de atos contra a Administração Pública, especialmente atos relacionados à 
corrupção de agentes públicos. 

Na referida lei, foi previsto o acordo de leniência, que consiste em ajuste do Poder Público com 
as autoras de infração administrativa prevista na referida lei, que permite ao infrator colaborar 
nas investigações, no próprio processo administrativo e apresentar provas inéditas e suficientes 
para a condenação dos demais envolvidos na suposta infração. Em contrapartida, o agente 
infrator recebe alguns benefícios, reduzindo ou isentando de algumas punições. 

Para celebração do acordo de leniência, é necessária a verificação de dois grupos de requisitos, 
todos eles de forma cumulativa (art. 16, caput e §1º): 

a) Deve resultar nos seguintes resultados: 
I. a identificação dos demais envolvidos na infração, quando couber; e 
II. obtenção célere de informações e documentos que comprovem o ilícito sob apuração. 

b) Demais requisitos cumulativos: 
I. a pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar sobre seu interesse em cooperar para a 

apuração do ato ilícito; 
II. a pessoa jurídica cesse completamente seu envolvimento na infração investigada a partir 

da data de propositura do acordo; 
III. a pessoa jurídica admita sua participação no ilícito e coopere plena e permanentemente 

com as investigações e o processo administrativo, comparecendo, sob suas expensas, 
sempre que solicitada, a todos os atos processuais, até seu encerramento. 
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Vale destacar, entretanto, que o acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação 
de reparar integralmente o dano causado. 

Feitas essas considerações, vamos às alternativas. 

A alternativa A está incorreta. É possível a celebração de acordo de leniência com pessoa jurídica 
contratada pela Administração que praticou ilícitos previstos na lei 8.666/93, com o objetivo de 
isentar ou atenuar as sanções da referida lei. Trata-se de disposição expressa da lei 
anticorrupção: 

Art. 17. A administração pública poderá também celebrar acordo de leniência com a 
pessoa jurídica responsável pela prática de ilícitos previstos na Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, com vistas à isenção ou atenuação das sanções administrativas 
estabelecidas em seus arts. 86 a 88. 

A alternativa B está correta e é o gabarito da questão. Se o particular propuser o acordo de 
leniência à Administração Pública, demonstrando o preenchimento dos requisitos, 
evidentemente que o documento da proposta conterá o requisito do art. 16, §3º, III, que exige 
que a pessoa jurídica admita sua participação no ilícito. 

Entretanto, caso este acordo seja rejeitado pelo poder público, este documento não poderá 
servir como reconhecimento da prática do ilícito, podendo o particular se defender em eventuais 
processos administrativos ou judiciais, inclusive negando a prática do ato. É o que prevê a lei 
anticorrupção: 

Art. 16 (...) 

§ 7º Não importará em reconhecimento da prática do ato ilícito investigado a 
proposta de acordo de leniência rejeitada. 

A alternativa C está incorreta. Essa alternativa traz o conhecimento de disposição 
importantíssima da lei anticorrupção. Desde a sua publicação, exigia-se que o particular que 
pretendesse celebrar o acordo de leniência fosse o primeiro a se manifestar, impedindo que os 
demais participantes no ilícito pudessem celebrar este acordo. Trata-se de disposição que impõe 
uma “competição” aos infratores, que, em virtude do receio de outro participante colaborar, 
buscarão rapidamente o poder público para cooperar com as investigações, pois apenas o 
primeiro possui esta possibilidade. 

A Medida Provisória nº 703/2015 revogou esse dispositivo, permitindo que não apenas o 
primeiro a procurar o poder público pudesse celebrar o acordo, abrindo esta possibilidade para 
os demais infratores. 
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Entretanto, a referida MP perdeu vigência, tendo em vista que não foi aprovada pelo Congresso 
Nacional, fazendo com que voltasse a se exigir que o colaborador seja o primeiro a procurar o 
poder público. Vejamos:  

Art. 16 (...) 

§ 1º O acordo de que trata o caput somente poderá ser celebrado se preenchidos, 
cumulativamente, os seguintes requisitos: 

I - a pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar sobre seu interesse em cooperar 
para a apuração do ato ilícito; (Revogado pela Medida provisória nº 703, de 2015) 
(Vigência encerrada) 

I - a pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar sobre seu interesse em cooperar 
para a apuração do ato ilícito; 

A alternativa D está incorreta. Por mais que o acordo de leniência possa isentar o colaborador de 
algumas sanções e atenuar outras, este sempre terá o dever de repara o dano que sua conduta 
tenha causado à Administração Pública. Veja o que estabelece a lei: 

Art. 16 (...) 

§ 3º O acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar 
integralmente o dano causado. 

A alternativa E está incorreta. Em caso de descumprimento do acordo de leniência, abre-se 
novamente à Administração Pública a possibilidade de promover a responsabilização 
Administrativa e judicial do infrator. Para que a Administração não fosse prejudicada pela 
passagem do tempo e não ficasse à mercê de agentes de má-fé, a lei estabeleceu a interrupção 
do prazo prescricional em caso de celebração do acordo de leniência.  

Assim, caso a pessoa jurídica descumpra o acordo de leniência, o prazo prescricional volta a 
contar por inteiro. 

Além disso, vale destacar que, neste caso de descumprimento, a pessoa jurídica fica impedida 
de celebrar outro acordo de leniência no prazo de 03 anos. 

Art. 16 (...)  

§ 8º Em caso de descumprimento do acordo de leniência, a pessoa jurídica ficará 
impedida de celebrar novo acordo pelo prazo de 3 (três) anos contados do 
conhecimento pela administração pública do referido descumprimento. 



 

 

 

 

 

159 
206 

§ 9º A celebração do acordo de leniência interrompe o prazo prescricional dos atos 
ilícitos previstos nesta Lei. 

23. (Questão inédita) Considerando-se a edição da Lei n. 14.230/2021, que alterou 
substancialmente a Lei n. 8.429/92, é incorreto afirmar: 

a) A ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter sancionatório, e constitui ação 
civil. 

b) Aplicam-se ao sistema de improbidade os princípios constitucionais do direito administrativo 
sancionador. 

c) É vedado o ajuizamento da ação por improbidade administrativa para o controle de legalidade 
de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 
outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. 

d) 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. 

Gabarito: alternativa A 

Comentários 

A alternativa A está incorreta e é o gabarito da questão. Conforme prevê o art.17-D da Lei n. 
8.429/92, a ação por 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  

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. 
A lei afastou a natureza cível das ações de improbidade administrativa. 
Além disso, é vedado o seu ajuizamento para o controle de legalidade e para 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e outros interesses 
coletivos em sentido amplo. 
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A alternativa B está correta. Conforme dispõe o art. 1º, §4º, incluído pela Lei n. 14.230/2021: 

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

A alternativa C está correta. Ver comentário na alternativa B. 

A alternativa D está correta. Ver comentário na alternativa B. 

24. (Questão inédita) De acordo com a lei de improbidade administrativa, considera-se dolo: 

a) A vontade livre e inconsciente de alcançar o resultado ilícito, apenas. 

b) A vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, bastando que a conduta do agente 
seja voluntária. 

c) A vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, não bastando a voluntariedade do 
agente. 

d) A vontade livre e inconsciente de alcançar o resultado ilícito, não bastando a voluntariedade 
do agente. 

Gabarito: alternativa C 

Comentários: 

ATENÇÃO, a questão cobra a literalidade do texto da lei: 

Art. 1º (...) § 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito 
tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente. 

Neste sentido, exige-se, a partir de agora, que esteja presente o dolo específico para 
configuração da improbidade, importando em superação da jurisprudência do STJ, que se 
contentava com o dolo genérico17. 

                                            

 

17 AREsp 1121329/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018 
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25. (Questão inédita) 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, 
exceto: 

a) 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. 

b) 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. 

c) Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições 
para isso, com vistas a ocultar irregularidades. 

d) Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício. 

Gabarito: alternativa D. 

Comentários: 

A alternativa A está correta, nos termos do que prevê o art. 11, XI, da lei de improbidade 
administrativa. 

O inciso XI, inserido pela Lei n. 14.230/2021, tipifica o nepotismo como ato de improbidade que 
atenta contra os princípios. É a primeira lei a nível nacional que prevê expressamente o 
nepotismo. No entanto, embora tenha o mérito de tipificar expressamente o nepotismo, sua 
redação é criticada por simplesmente reproduzir a súmula vinculante nº 13, sem realizar qualquer 
avanço em sua redação.  

A alternativa B está correta, sendo pertinente destacar que o dispositivo teve sua redação 
alterada pela Lei n. 14.230/2021. 

REDAÇÃO ORIGINAL REDAÇÃO COM A LEI 14.230/2021 

IV - negar publicidade aos atos oficiais; 

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; 
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A alternativa C está correta, sendo pertinente destacar que o dispositivo teve sua redação 
alterada pela Lei n. 14.230/2021. 

REDAÇÃO ORIGINAL REDAÇÃO COM A LEI 14.230/2021 

VI - deixar de prestar contas quando esteja 
obrigado a fazê-lo; 

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 D está incorreta e é o gabarito da questão.  

Atenção: a conduta era considerada ato de improbidade e constava do rol do art. 11 (inciso II) da 
LIA. Contudo, a Lei n. 14.230/2021 revogou o dispositivo.  

REDAÇÃO ORIGINAL REDAÇÃO COM A LEI 14.230/2021 
II - retardar ou deixar de praticar, 
indevidamente, ato de ofício; 

II – (revogado) 

26. (Questão inédita) Constituem sanções previstas no artigo 12 da lei de improbidade 
administrativa, exceto: 

a) Em relação aos atos de improbidade que importam em enriquecimento ilícito, é possível a 
suspensão dos direitos políticos por até 14 anos e aplicação de multa civil em valor equivalente 
ao do acréscimo patrimonial. 

b) Em relação aos atos de improbidade que causam prejuízo ao erário, é possível a suspensão 
dos direitos políticos por até 12 anos e aplicação de multa civil equivalente ao valor do dano. 

c) Em relação aos atos de improbidade que atentam contra os princípios da Administração 
Pública, é possível a perda da função pública, sendo descabida a suspensão dos direitos 
políticos. 

d) As sanções podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa, de acordo com a gravidade 
do fato. 

Gabarito: alternativa C. 

Comentários: 

A alternativa A está correta, nos termos do inciso I do art. 12 da lei de improbidade 
administrativa: 
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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;  
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)   

A alternativa B está correta, nos termos do inciso II do art. 12 da lei de improbidade 
administrativa. 

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) 

A alternativa C está incorreta vez que o inciso III do art. 12 não prevê como sanção, nos casos de 
atos de improbidade que atentam contra os princípios da Administração Pública, a perda da 
função pública e a suspensão de direitos políticos.  

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) 

 Perda dos bens 
e valores 

Perda da 
função pública 

Suspensão dos 
direitos 
políticos 

Multa civil Proibição de 
contratar e 
receber 
benefícios 

Art. 9º Sim Sim Até 14 anos Equivalente ao 
acréscimo 
patrimonial 

Até 14 anos 

Art. 10 Sim, se houver Sim Até 12 anos Equivalente ao 
valor do dano 

Até 12 anos 

Art. 11 Não Não Não 24 vezes o 
valor da 

Até 4 anos 
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remuneração 

Em síntese: 

A alternativa D está correta, conforme dispõe o caput do art. 12. 

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) 

27. (Questão inédita) Com base no que dispõe a Lei n. 8.429/92, em relação ao sujeito ativo 
dos atos de improbidade administrativa é correto afirmar que: 

a) Os agentes políticos, inclusive o Presidente da República, estão sujeitos à responsabilização 
por improbidade administrativa. 

b) Os agentes políticos não se sujeitam às disposições da Lei n. 8.429/92. 

c) O particular responde por ato de improbidade administrativa, desde que induza ou concorra 
de forma dolosa para a sua prática. 

d) O particular em colaboração, que atue por delegação, não se sujeita as disposições da Lei n. 
8.429/92 porque não é agente público. 

e) O particular responde por ato de improbidade administrativa, desde que induza ou concorra 
de forma culposa ou dolosa para a sua prática.  

 

Gabarito: alternativa C 

Comentários 

A alternativa A está incorreta, uma vez que a lei de improbidade administrativa é aplicável aos 
agentes públicos em sentido amplo, incluindo-se os agentes políticos. 

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se agente público o agente político, o 
servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem 
remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra 
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forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades 
referidas no art. 1º desta Lei. 

Vale mencionar que o STF e STJ entendem que os agentes políticos se submetem às disposições 
da lei de improbidade administrativa, ainda que suas condutas sejam caracterizadas como crime 
de responsabilidade, excetuando-se o Presidente da República.  

Jurisprudência do STF e do STJ 
 STF: Os agentes políticos, com exceção do Presidente da República, encontram-se sujeitos a 
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 (Pet 3240, AgR/DF, julgamento em 10.5.2018, Informativo 901). 

STJ: A Corte Especial do STJ, no julgamento da Rcl 2.790/SC, pacificou o entendimento de que 
os agentes políticos podem ser processados por seus atos pela Lei de Improbidade Administrativa 
(8.429/92), ressalvado apenas o Presidente da República (AgRg no AREsp 46.546/MA). 

STJ: 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 (REsp 1.135.767-SP, Informativo 436). 

No entanto, conforme verificamos no art. 2º, a lei estabelece que os agentes políticos 
estão sujeitos às sanções previstas na lei de improbidade, sem realizar qualquer 
distinção ou estabelecer exceções. Desta forma, deve-se ter muito cuidado com a 
cobrança da letra de lei, pois, quando cobrada em sua literalidade, abarca os agentes 
políticos sem distinção. 

De outro lado, caso cobrado o entendimento jurisprudencial, deve-se considerar ainda 
válidos os entendimentos supramencionados. 

A alternativa B está incorreta. Ver comentário na alternativa A. 

A alternativa C está correta. 

O art. 1º ainda trouxe algumas das principais alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, 
dentre elas, a impossibilidade de responsabilização, com base na referida lei, por ato culposo. 
Apenas os atos dolosos, portanto, são capazes de ensejar a responsabilização por improbidade 
administrativa. 
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Somente se configura ato de improbidade administrativa a conduta dolosa. A conduta 
culposa jamais autoriza a responsabilidade por improbidade administrativa. 

A alternativa D está incorreta. 

A qualificação de uma pessoa como agente público independe do pagamento de remuneração e 
pode ocorrer ainda que o vínculo com a Administração seja transitório. 

Logo, por exemplo, um estagiário na Administração Pública ou um agente em 
colaboração que atue por delegação, ainda que sem remuneração, estão sujeitos às 
disposições da lei de improbidade na qualidade de agentes públicos. 

A alternativa E está incorreta. 

Art. 1º (...) § 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado 
ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do 
agente. 

Neste sentido, exige-se, a partir de agora, que esteja presente o dolo específico para 
configuração da improbidade, importando em superação da jurisprudência do STJ, 
que se contentava com o dolo genérico18. 

28. (Questão inédita) Com relação ao procedimento judicial da ação civil pública por 
improbidade administrativa, é incorreto afirmar que: 

a) Deve seguir o rito ordinário do Código de Processo Civil, com as modificações estabelecidas 
pela Lei n. 8.429/92. 

b) São legitimados à propositura da ação o Ministério Público e a Fazenda Pública. 

c) Não haverá remessa necessária nas ações de improbidade administrativa. 

                                            

 

18 AREsp 1121329/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018 
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d) Não se aplica a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia. 

e) Não é possível o ajuizamento de mais de uma ação de improbidade administrativa pelo 
mesmo fato. 

Gabarito: alternativa B 

Comentários: 

Alternativa A – a alternativa está correta 

A ação civil pública de improbidade administrativa (ACPIA) deve seguir o rito ordinário do CPC, 
com as modificações estabelecidas pela Lei n. 8.429/92.  

Alternativa B – a alternativa está incorreta e é o gabarito da questão. 

Apenas o Ministério Público é legitimado a propor ação civil pública, nos termos do art. 17, 
caput, da lei em comento. 

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

Alternativa C – a alternativa está correta 

Art. 17-C § 3º Não haverá remessa necessária nas sentenças de que trata esta 
Lei.        (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

Alternativa D – a alternativa está correta 

Art. 17 § 19. Não se aplicam na ação de improbidade administrativa: (Incluído pela Lei 
nº 14.230, de 2021) 

I - a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de 
revelia;    (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

Alternativa E – a alternativa está correta 

Art. 17 § 19. Não se aplicam na ação de improbidade administrativa: (Incluído pela Lei 
nº 14.230, de 2021) (...) 
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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;      (Incluído pela Lei nº 
14.230, de 2021) 

29. (Questão inédita) A indisponibilidade de bens, prevista no art. 16 da Lei n. 8.429/92, visa a 
garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de 
enriquecimento ilícito. Sobre a medida, é correto afirmar que: 

a) Independe da demonstração de periculum in mora e do fumus boni iuris, vez que possui 
natureza de tutela de evidência. 

b) Não admite o contraditório diferido, de modo que será sempre precedida de oitiva do réu, 
que gozará do prazo de 05 (cinco) dias para se manifestar. 

c) Pode ser utilizada para assegurar o pagamento da multa. 

d) O pedido de indisponibilidade somente poderá ser formulado em caráter incidental. 

e) Admite-se a substituição por caução idônea, fiança-bancária ou por seguro garantia judicial. 

Gabarito: Alternativa E 

Comentários 

A alternativa A está incorreta. 

A Lei n. 8.429/92 prevê medidas cautelares com o objetivo de assegurar o resultado 
prático de uma eventual sentença condenatória. As medidas cautelares da LIA seguem 
a regra geral das tutelas de urgência do ordenamento jurídico, ou seja, exigem a 
demonstração do periculum in mora e do fumus boni iuris. 

O regime das medidas cautelares foi objeto de regulamentação mais abrangente com a Lei n. 
14.230/2021, tratando do tema no art. 16 e superando a jurisprudência do STJ em diversos 
pontos. 

A alternativa B está incorreta 

De acordo com a lei, somente será concedida após a oitiva do réu, no prazo de 05 
(cinco) dias, salvo quando o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a 
efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção 
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liminar, não podendo a urgência ser presumida. Neste caso, o contraditório será 
diferido. 

A alternativa C está incorreta 

Art. 16 (...) § 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. 

Inclusive, trata-se de superação legislativa da jurisprudência do STJ diz respeito à possibilidade 
de garantia, por meio de indisponibilidade de bens, do valor de eventual multa a ser aplicada. 

A Corte Superior entendia que a indisponibilidade poderia recair sobre bens suficientes para 
garantir o ressarcimento ao erário, a perda dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio e o 
valor de eventual multa a ser aplicada: 

A indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio do réu de modo 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 (STJ. AgRg no REsp 1311013 / RO). 

A alternativa D está incorreta 

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) 

A alternativa E está correta. É 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 (art. 16, §6º). 

A lei cria um verdadeiro direito subjetivo para o réu em substituir a indisponibilidade de seus 
bens pelas formas de garantia admitidas na lei. 

30. (Questão inédita) Sobre a prescrição, no âmbito da improbidade administrativa, julgue os 
itens a seguir: 

I. A ação para a aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa prescreve 
em 8 (oito) anos, contados, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a 
permanência.  
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II. Será interrompida pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa. 

III. Será interrompida pela publicação da sentença condenatória. 

IV. Será suspensa com a instauração de inquérito civil ou processo administrativo, pelo prazo 
máximo de 365 dias.  

V. Não se admite a prescrição intercorrente em ação de improbidade administrativa. 

Estão corretos: 

a) Os itens I, II, IV e V. 

b) Os itens I, II, III e IV. 

c) Todos os itens estão corretos. 

d) Os itens I, II e III. 

e) Os itens I, III, IV e V. 

Gabarito: Alternativa D 

Comentários: 

Item I – correto. Conforme prevê o art. 23 da Lei n. 8.429/2021: 

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

Item II – correto  

Art. 23, § 4º, O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se:     
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;  (Incluído pela Lei nº 
14.230, de 2021) 

Item III – correto 

Art. 23, § 4º, O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se:   
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)  
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II - pela publicação da sentença condenatória;      (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

Item IV – incorreto 

Art. 23, § 1º A instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para 
apuração dos ilícitos referidos nesta Lei suspende o curso do prazo prescricional por, 
no máximo, 180 (cento e oitenta) dias corridos, recomeçando a correr após a sua 
conclusão ou, caso não concluído o processo, esgotado o prazo de 
suspensão.           (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

No entanto, o inquérito civil poderá ter duração de 365 dias, prorrogável uma vez por igual 
período. Encerrado o prazo, o Ministério Público terá 30 dias para propor a ação respectiva.  

Mesmo o prazo do inquérito podendo chegar a 2 (dois) anos, a suspensão do prazo prescricional 
somente terá a duração de 180 dias, voltando a fluir com o fim deste prazo ou com o 
encerramento do inquérito, o que ocorrer primeiro. 

Item V – incorreto 

Art. 23, § 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. 

Importa destacar que o STJ não admitia a prescrição intercorrente na ação de improbidade 
administrativa justamente por ausência de previsão legal. A partir da lei 14.230/2021, há 
previsão expressa da prescrição intercorrente nas referidas ações, que deve ser reconhecida, 
inclusive, de ofício pelo juiz. 

31. (Questão inédita) À luz da Lei n.º 8.429/1992, assinale a opção correta, a respeito de 
improbidade administrativa. 

a) O ato de improbidade administrativa prevista no art. 10 da lei 8.429/92 se configura por 
conduta comissiva ou omissiva, dolosa ou culposa, notadamente nos casos previstos no 
dispositivo. 

b) A representação para instauração de investigação destinada a apurar a prática de ato de 
improbidade pode ser apresentada por qualquer cidadão, desde que se comprove estar em 
gozo dos direitos políticos. 

c) Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, seja ele servidor público 
efetivo ou não, sujeitam-se à referida lei. 
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d) São legitimados ativos à propositura da ação de improbidade administrativa o Ministério 
Público e a pessoa jurídica interessada. 

Gabarito: alternativa C. 

Comentários: 

A alternativa A está incorreta. Com o advento da Lei n. 14.230/2021 a prática de atos de 
improbidade na modalidade culposa foi afastada, de modo que para se configurar ato de 
improbidade que cause lesão ao erário, a ação ou omissão deve ser dolosa. 

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) 

A alternativa B está incorreta. Não há necessidade de estar no gozo dos direitos políticos para 
realizar a representação. Não há necessidade, inclusive, de ser cidadão. Qualquer pessoa pode 
representar à autoridade administrativa: 

Art. 14. Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente 
para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de 
improbidade. 

A alternativa C está correta e é o gabarito da questão. É o que dispõe o art. 2º da lei 8.429/92: 

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se agente público o agente político, o 
servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem 
remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra 
forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades 
referidas no art. 1º desta Lei.        (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 

A alternativa D está incorreta. Com as alterações trazidas pela Lei n. 14.230/2021, o Ministério 
Público passa a ser o único legitimado para a propositura da ação de improbidade 

A Lei n. 14.230/2021 retirou a legitimidade ativa da Entidade interessada para 
propositura da ação de improbidade, cabendo, a partir de então, exclusivamente ao 
Ministério Público propor a referida ação (art. 17) 
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32. (Questão inédita) Servidor público estadual que, no exercício da função pública, concorrer 
para que terceiro enriqueça ilicitamente estará sujeito a responder por ato de improbidade 
administrativa que 

a) atenta contra os princípios da administração pública, se sua conduta for dolosa. 

b) atenta contra os princípios da administração pública, ainda que sua conduta seja culposa. 

c) importa enriquecimento ilícito, se sua conduta for dolosa. 

d) importa enriquecimento ilícito, ainda que sua conduta seja culposa. 

e) causa prejuízo ao erário, se sua conduta for dolosa. 

Gabarito: alternativa E 

Comentários 

A alternativa A está incorreta. Ver explicação da alternativa E. 

A alternativa B está incorreta. Ver explicação da alternativa E. Além disso, a lei de improbidade 
administrativa pune apenas as condutas praticadas de forma dolosa. 

A alternativa C está incorreta. Ver explicação da alternativa E. 

A alternativa D está incorreta. Ver explicação da alternativa E. Além disso, a lei de improbidade 
administrativa pune apenas as condutas praticadas de forma dolosa. 

A alternativa E está correta e é o gabarito da questão.  Trata-se de ato de improbidade 
administrativa que causa prejuízo ao erário (art. 10) e pode ocorrer somente na modalidade 
dolosa, conforme caput do dispositivo. 

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) 

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

Convém destacar que:  
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Somente se configura ato de improbidade administrativa a conduta dolosa. A conduta 
culposa jamais autoriza a responsabilidade por improbidade administrativa. 

33. (Questão inédita) Acerca da improbidade administrativa, considere a seguinte situação e 
julgue o item:  

Um agente público foi condenado por ato de improbidade administrativa. Na sentença, 
determinou-se que o elemento subjetivo do réu, no caso, havia sido culpa leve. Não houve 
condenação à perda da função pública nem à suspensão dos direitos políticos.  

No caso, a sentença foi proferida de forma correta, uma vez que não se condena à perda da 
função pública nem à suspensão dos direitos políticos quando há culpa leve. 

Gabarito: INCORRETA.  

Comentários: 

Primeiramente, em relação ao elemento subjetivo do réu, importa mencionar que as condutas 
culposas deixaram de ser punidas pela lei de improbidade administrativa, exigindo-se, a partir 
das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, a presença de elemento subjetivo específico 
(dolo específico), no que diz respeito aos atos de improbidade. 

Não significa dizer que as condutas culposas deixaram de ser punidas, mas tão somente que não 
serão punidas pela lei de improbidade.  

34. (Questão inédita) Acerca da improbidade administrativa, julgue o seguinte item:  

Eventual decretação de indisponibilidade de bens poderá recair sobre os bens adquiridos pelo 
referido agente antes da prática do ato ímprobo, devendo-se considerar, ainda, o valor de 
possível multa civil como sanção autônoma. 

Gabarito: INCORRETA.  

Comentários: 

No que diz respeito à indisponibilidade de bens, vale destacar que houve superação da 
jurisprudência do STJ, uma vez que a lei passou a vedar que esta recaia sobre a multa civil.  

Art. 16 (...) § 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. 
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A Corte Superior entendia que a indisponibilidade poderia recair sobre bens suficientes para 
garantir o ressarcimento ao erário, a perda dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio e o 
valor de eventual multa a ser aplicada: 

A indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio do réu de modo 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 (STJ. AgRg 
no REsp 1311013 / RO). 

35. (Questão inédita) 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. 

Gabarito: incorreta. 

Comentários: 

Com a edição da Lei n. 14.230/2021, a alternativa passa a ser considerada incorreta. A conduta 
descrita na questão se configura ato de improbidade administrativa que importa em 
enriquecimento ilícito: 

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)  

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

No entanto, dentre as sanções aplicáveis ao caso, o prazo da sanção de suspensão dos direitos 
políticos foi ampliado e não se prevê mais um prazo mínimo: 

Art. 12, 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) 
anos;        (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 

36. (Questão inédita) Assinale a alternativa correta. 

a) A aplicação da sanção de perda da função pública independe do trânsito em julgado da 
sentença condenatória.  

b) A aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrava só pode ocorrer após o 
pronunciamento do Tribunal de Contas sobre o ato impugnado.  

c)  A sanção de suspensão dos direitos políticos pode ser executada provisoriamente. 

d) A aplicação das sanções aos atos de improbidade administrativa independe da efetiva 
ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento e às condutas 
que causam prejuízo ao erário. 

e) O afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, quando a 
medida se fizer necessária à instrução processual, impõe a suspensão da respectiva 
remuneração. 

Gabarito: alternativa D 

Comentários 

A alternativa A está incorreta. Conforme dispõe os arts. 12, §9º e 20 da lei 8.429/92: 

Art. 12 (...) § 9º As sanções previstas neste artigo somente poderão ser executadas 
após o trânsito em julgado da sentença condenatória.   

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

A alternativa B está incorreta. O art. 21 estabelece que a aplicação das sanções por improbidade 
administrativa independe de prévia manifestação do Tribunal de Contas: 

Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe: (...)        

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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm#art2
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A alternativa C está incorreta. A suspensão dos direitos políticos só pode ser aplicada após o 
trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme art. 20, LIA. Ver comentário na 
alternativa A. 

A alternativa D está correta. O art. 21 estabelece que a aplicação das sanções por improbidade 
administrativa independe de dano ao patrimônio público: 

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)  

A alternativa E está incorreta. A medida cautelar de afastamento ocorre sem prejuízo da 
remuneração do agente público: 

Art. 20 (...) § 1º A autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento 
do agente público do exercício do cargo, do emprego ou da função, sem prejuízo da 
remuneração, quando a medida for necessária à instrução processual ou para evitar a 
iminente prática de novos ilícitos. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

37. (Questão inédita) Suponha que o Prefeito de um Município da Federação dispensou 
indevidamente a realização de procedimento licitatório, com dolo genérico, não tendo sido 
comprovada a efetiva perda patrimonial. Neste caso, a conduta do Prefeito 

a) seria considerada ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, porque este 
é presumido em tal hipótese. 

b) não seria considerada ato de improbidade administrativa, pois é necessário comprovar 
prejuízo efetivo ao erário para a caracterização de um ato de improbidade. 

c) seria considerada ato de improbidade administrativa que atenta contra princípios da 
Administração Pública, pela não comprovação do dano. 

d) não seria considerada ato de improbidade administrativa, pois o rol de hipóteses de dispensa 
de licitação da Lei Federal n.º 14.133/2021 não é taxativo. 

e) seria considerada ato de improbidade administrativa decorrente de concessão ou aplicação 
indevida de recurso público, face à não comprovação do prejuízo. 

Gabarito: alternativa B 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm#art2
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Comentários 

A alternativa A está incorreta. 

Nos termos do que dispõe o art. 10, caput, da Lei n. 8.429/92: 

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

Detalhe de grande importância é a exigência de que o ato tenha causado, “efetiva e 
comprovadamente” dano ao erário.  

Portanto, a partir da nova redação, não é mais possível a responsabilização por improbidade 
administrativa com base em “dano presumido”, como era admitido anteriormente pelo STJ, na 
hipótese de frustração da licitude de processo licitatório ou de processo seletivo de parcerias ou 
dispensá-los indevidamente, em que reconhecia um dano in re ipsa19. 

Esse entendimento foi reforçado pela alteração da redação do inciso VIII, do art. 10, que passa a 
exigir expressamente “perda patrimonial efetiva” para configuração da improbidade. 

REDAÇÃO ORIGINAL REDAÇÃO COM A LEI 14.230/2021 
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: 

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 ORIGINAL REDAÇÃO COM A LEI 14.230/2021 
                                            

 

19 AREsp 1507319/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 
10/03/2020 
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VIII - frustrar a licitude de processo licitatório 
ou de processo seletivo para celebração de 
parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou 
dispensá-los indevidamente; 

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 referida conduta, disposta no enunciado, quando não há efetiva perda patrimonial, será 
sancionada com base no art. 11, isto é, consiste em ato de improbidade que atenta contra os 
princípios da administração pública: 

REDAÇÃO ORIGINAL REDAÇÃO COM A LEI 14.230/2021 

V - frustrar a licitude de concurso público; 

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;    

A alternativa B está correta e é o gabarito da questão. Ver explicação da alternativa A. 

A alternativa C está incorreta. Além da explicação já apresentada, acrescente-se que para todas 
as modalidades de improbidade previstas na Lei n. 8.429/92 exige-se o elemento subjetivo do 
dolo específico. 

A alternativa D está incorreta. O rol de dispensa de licitação da lei 14.133/2021 é taxativo, não 
existindo hipótese de dispensa não prevista em lei. 

A alternativa E está incorreta. Ver explicação da alternativa A. 

38. (Questão inédita) Dispõe o art. 16, da Lei nº 8.429/1992, que a decretação de 
indisponibilidade de bens objetiva garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo 
patrimonial resultante de enriquecimento ilícito e, portanto: 

I. A indisponibilidade de bens de terceiro dependerá da demonstração da sua efetiva 
concorrência para os atos ilícitos apurados e, quando se tratar de pessoa jurídica, depende da 
instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a ser processado na 
forma da lei processual. 

II. A lei estabelece uma ordem de preferência dos bens a serem tornados indisponíveis – 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, deve ser determinada a indisponibilidade das contas bancárias. 



 

 

 

 

 

180 
206 

III. Para fins de decretação da indisponibilidade de bens, a demonstração do fumus boni juris 
consiste em meros indícios de prática de atos ímprobos. 

IV. Por se tratar de uma tutela de evidência, tem por finalidade conservar bens no patrimônio do 
devedor, evitando que sejam subtraídos ou alienados, sem apreensão física ou desapossamento 
do bem, sendo desnecessária a comprovação do periculum in mora, o qual está implícito no 
comando normativo do art. 7º da Lei nº 8.429/1992. 

É CORRETO afirmar que: 

a) apenas as assertivas I e II estão corretas. 

b) apenas as assertivas III e IV estão corretas. 

c) apenas as assertivas I e IV estão corretas. 

d) apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 

Gabarito: alternativa A. 

Comentários: 

O item I está correto: 

Art. 16, § 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) 

O item II está correto: 

Art. 16 § 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) 
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Os itens III e IV estão incorretos, trata-se de superação da jurisprudência. O STJ possuía 
entendimento pacífico no sentido de que a decretação de indisponibilidade dos bens não 
dependia da demonstração do periculum in mora. Para a Corte, o risco de dano irreparável ou ao 
resultado útil do processo era presumido20. Por este motivo, entendia que a medida, em 
verdade, possuía natureza de tutela de evidência, haja vista a dispensa da demonstração concreta 
do periculum in mora21. 

39. (Questão inédita) Julgue o item a seguir: 

Configura-se improbidade a nomeação ou indicação política por parte dos detentores de 
mandatos eletivos, independentemente da aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do 
agente. 

Gabarito: Errada. 

Nos termos do § 5º do art. 11 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. 

Portanto, para configuração da improbidade por nepotismo, é imprescindível o dolo específico. 
Não havendo dolo específico, o ato não configurará improbidade, mas, ainda assim, será um ato 
nulo por violação da moralidade e da impessoalidade. 

40. (Questão inédita) Com base na Lei n. 8.429/92, é correto afirmar: 

a) Não cabe acordo de não persecução civil na ação civil pública por improbidade administrativa. 

b) Cabe acordo de não persecução civil na ação civil pública por improbidade administrativa, 
mediante prévia oitiva do ente lesado, não dependendo de homologação judicial. 

c) Cabe acordo de não persecução civil na ação civil pública por improbidade administrativa, 
mediante prévia oitiva do ente lesado, desde que celebrado antes da propositura da ação. 

                                            

 

20 REsp 1.366.721-BA. Informativo 547 

21 REsp 1899698/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 
16/04/2021 
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d) Cabe acordo de não persecução civil na ação civil pública por improbidade administrativa, 
mediante prévia oitiva do ente lesado, dependendo de homologação judicial, ainda que o 
acordo ocorra antes do ajuizamento da ação de improbidade administrativa. 

Gabarito: letra D. 

Comentários 

Originalmente, a Lei n. 8.429/92 vedava de forma peremptória a transação, o acordo ou a 
conciliação na ACPIA. No entanto, essa regra foi recentemente alterada para permitir o acordo 
de não persecução cível, alteração confirmada pela lei 14.230/2021: 

 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: (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

Ademais, dependerá, cumulativamente: 

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

b) 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; 

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

Portanto, o acordo de não persecução cível sempre dependerá de homologação judicial, ainda 
que celebrado antes da propositura da ação. 

Além disso, poderá celebrar o acordo inclusive em fase de execução. 

41. (Questão inédita) Julgue o item a seguir: 

A lei de improbidade administrativa admite a celebração de acordo de não persecução civil, que 
pode ser firmado antes ou depois do ajuizamento da ação de improbidade. Admite-se a 
proposição do ajuste até a fase recursal, sendo impossível a sua celebração na fase de execução 
de sentença. 

Gabarito: assertiva errada. 
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Quanto à fase do processo para a celebração do acordo de não persecução, prevalecia o 
entendimento do STJ de que era possível acordo de não persecução cível no âmbito da ação de 
improbidade administrativa em fase recursal22. 

No entanto, a Lei n. 14.230/2021 inseriu disposição na LIA prevendo que o ajuste pode ser 
celebrado, inclusive, na fase da execução da sentença condenatória: 

Art. 17-B (...) § 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. 

42. (Questão inédita) A respeito da Lei nº 8.429/1992, analise as assertivas abaixo: 

I - Pessoas jurídicas de direito privado não podem ser responsabilizadas por atos de 
improbidade administrativa, pois, ainda que recebam recursos públicos, o bem jurídico afetado 
com a suposta lesão é o da entidade ou órgão público eventualmente responsável pelo repasse 
do recurso e não do particular, mero executor da atividade pública, na qualidade de longa 
manus. 

II - Constitui ato de improbidade administrativa o mero fato de o servidor público 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 suas atribuições, durante a atividade. 

III - A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com a 
confirmação da decisão em remessa necessária. 

IV - Com o objetivo de apurar qualquer possível ilícito previsto na Lei de Improbidade 
Administrativa, o Ministério Público, de ofício, a requerimento de autoridade administrativa ou 
mediante representação formulada por qualquer pessoa poderá requisitar a instauração de 
procedimento administrativo, mas não de inquérito policial, pois o possível ato de improbidade 
administrativa não se confunde com ilícito de natureza penal. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

                                            

 

22 AREsp 1.314.581/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 
23/02/2021 (Informativo 686, STJ) 
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a) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 

b) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 

c) Todas as assertivas estão corretas 

d) Todas as assertivas estão incorretas 

Gabarito: alternativa D. 

Comentários: 

O item I está errado. 

Nos termos da Lei n. 8.429/92, estão sujeitos ao processo e à sanção por improbidade 
administrativa: 

a) Agentes públicos; 
b) 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, no que se refere a recursos de 
origem pública; 

c) Terceiros que induziram ou concorreram para a prática do ato. 

O item II está errado. O mero aceite, por parte do servidor, não configura a improbidade 
administrativa, exigindo-se o elemento subjetivo específico – dolo. 

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:     

(...) 

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; 

O item III está errado sob dois aspectos. 
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O primeiro porque a perda da função pública, assim como a suspensão dos direitos políticos só 
se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória (art. 20, caput). O segundo 
porque a lei de improbidade administrativa veda a remessa necessária. 

A vedação à remessa necessária, incluída pela Lei n. 14.230/2021, supera antiga 
jurisprudência do STJ no sentido de que qualquer sentença de improcedência ou de 
extinção do processo na ação de improbidade deveria ser objeto de reexame 
obrigatório, haja vista o microssistema da tutela coletiva, aplicando-se a lei da ação 
popular . O art. 17-C, §3º repete a previsão da inexistência de remessa necessária na 
ação de improbidade. 

O item IV está errado. Nos termos do art. 22. da LIA: 

Para apurar qualquer ilícito previsto nesta Lei, o Ministério Público, de ofício, a 
requerimento de autoridade administrativa ou mediante representação formulada de 
acordo com o disposto no art. 14 desta Lei, poderá instaurar inquérito civil ou 
procedimento investigativo assemelhado e requisitar a instauração de inquérito 
policial.         (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 

43. (Questão inédita) A respeito da improbidade administrativa, marque a alternativa 
INCORRETA: 

a) Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração 
pública qualquer ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, imparcialidade e 
legalidade às instituições. 

b) Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará 
ao Ministério Público competente, para as providências necessárias. 

c) O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está 
sujeito às cominações até 30% do valor da herança. 

d) Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará 
ao Ministério Público competente, para as providências necessárias. 

Gabarito: alternativa C. 

Comentários:  

A alternativa A está correta nos termos do art. 11, caput. 
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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) 

A alternativa B está correta.  

Art. 7º Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos 
fatos representará ao Ministério Público competente, para as providências 
necessárias.       (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 

A alternativa C está incorreta e é o gabarito da questão. O sucessor ou herdeiro estão obrigados 
até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. 

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) 

A alternativa D está correta e é a literalidade do art. 7º da lei de improbidade administrativa. 

44. (Questão inédita) A respeito da prescrição das ações destinadas a levar a efeitos as sanções 
previstas na Lei de Improbidade Administrativa, assinale a alternativa correta: 

a) referidas ações podem ser propostas até dez anos após o término do exercício de cargo em 
comissão ou de função de confiança 

b) referidas ações podem ser propostas até cinco anos da data da apresentação à administração 
pública da prestação de contas final pelas autarquias e fundações públicas 

c) referidas ações podem ser propostas 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 

d)   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.   

Gabarito: alternativa D. 

Comentários: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm#art2
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Muita atenção! 

 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. 

Trata-se de regra totalmente distinta da redação original, que previa três prazos prescricionais 
diferentes, a depender da natureza do vínculo do agente público com a Administração Pública.  

Além da alteração do prazo, altera-se o termo inicial, que se dá com a ocorrência do 
fato ou cessação da permanência no caso de infrações permanentes, e não mais a 
partir da data do conhecimento do fato, como era no regime anterior. 

45. (Questão inédita) Julgue o item a seguir: 

Não configura improbidade a ação ou omissão, decorrente de divergência interpretativa da lei, 
baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, salvo se posteriormente não venha a ser 
prevalente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. 

Gabarito: a assertiva está incorreta. 

Nos termos da Lei n. 8.429/2021: 

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 (art. 1º, §8º). 

46. (Questão inédita) Servidor público estadual permitiu que fosse utilizado veículo da 
administração pública estadual em serviço particular. Nesse caso, a conduta do servidor: 

a) configura ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito, se tiver 
havido dolo. 

b) configura ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, desde que a conduta 
tenha sido praticada de maneira dolosa ensejando, efetiva e comprovadamente, a perda 
patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação do bem. 

c) configura ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios administrativos, 
mesmo que não tenha havido dolo. 
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d) não configura ato de improbidade administrativa, por ausência de tipificação expressa na Lei 
de Improbidade Administrativa. 

Gabarito: alternativa B 

Comentários: 

A alternativa A está incorreta. O ato praticado causa prejuízo ao erário. 

A alternativa B está correta e é o gabarito da questão. 

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) 

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. 

A alternativa C está incorreta. Ver comentário na alternativa B.  

A alternativa D está incorreta. Ver comentário na alternativa B. 

LISTA DE QUESTÕES 

Magistratura  

1. (FAURGS / TJ-RS / 2022) Relativamente à Lei no 12.846, de 2013, denominada Lei 
Anticorrupção, o que é correto afirmar? 

(A) A celebração do acordo de leniência reduzirá em até 2/3 (dois terços) o valor da multa 
aplicada.  

(B) Em razão da prática de ato tipificado como lesivo à administração pública, nacional ou 
estrangeira, a pessoa jurídica poderá, no processo administrativo, sofrer a pena de dissolução 
compulsória da pessoa jurídica.  

(C) A multa aplicável no processo administrativo é fixada no valor de 0,1% (um décimo por 
cento) a 10% (dez por cento) do faturamento bruto do último exercício anterior ao da 
instauração do processo administrativo, incluídos os tributos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm#art2
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(D) O acordo de leniência exime a pessoa jurídica do dever de reparar integralmente o dano.  

(E) Ainda que rejeitada, a proposta de acordo de leniência importará em reconhecimento da 
prática do ato ilícito investigado. 

2. (FGV / TJ-AP / 2022) João, então prefeito do Município Alfa, em janeiro de 2012, de forma 
culposa, permitiu a aquisição de bem por preço superior ao de mercado, na medida em que 
firmou contrato administrativo com a sociedade empresária Beta para compra de veículos para a 
frota oficial do Município com sobrepreço de R$ 100.000,00. O Ministério Público recebeu 
representação noticiando a ilegalidade em junho de 2013, instaurou inquérito civil e somente 
concluiu a investigação em setembro de 2021, confirmando que houve, de fato, superfaturamento 
no valor indicado. João exerceu mandato eletivo como chefe do Executivo municipal até 
31/12/2012, haja vista que não foi reeleito. No caso em tela, com base na jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal, em setembro de 2021, a pretensão ministerial de ressarcimento ao 
erário em face de João: 

(A) ainda não estava prescrita, pois o prazo começa a contar a partir do término do mandato 
eletivo; 

(B) ainda não estava prescrita, pois o ressarcimento ao erário é imprescritível, em qualquer 
hipótese; 

(C) já estava prescrita, pois se aplica o prazo de três anos contados a partir do término do 
mandato eletivo do agente público; 

(D) já estava prescrita, pois não se trata de ato de improbidade administrativa doloso, que 
ensejaria a imprescritibilidade do ressarcimento ao erário; 

(E) ainda não estava prescrita, pois o ressarcimento ao erário é imprescritível, desde que o ato 
ilícito também configure ato de improbidade, culposo ou doloso. 

3. (FGV / TJ-PR / 2021) João foi condenado à perda da função pública e ao ressarcimento de 
quinhentos mil reais ao erário estadual pela prática de ato doloso de improbidade administrativa. 
Atualmente, o processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença e, apesar de João 
ostentar altíssimo padrão de vida e de haver indícios de que o devedor possui patrimônio 
expropriável, até agora não houve o ressarcimento ao erário. As medidas ordinárias de praxe para 
satisfação da obrigação já foram tentadas, sem êxito. 

O Ministério Público, autor da ação, requereu ao Juízo a aplicação de medidas executivas atípicas 
consistentes na apreensão de passaporte e na suspensão da CNH de João. 

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em tese, a pretensão ministerial 
é: 

(A) possível, eis que João foi condenado por ato de improbidade administrativa na modalidade 
dolosa, razão pela qual o não cumprimento voluntário da obrigação no prazo de quinze dias já 
dá ensejo, automaticamente, à adoção das medidas atípicas requeridas pelo Ministério Público;  
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(B) possível, desde que tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão 
que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com 
observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade; 

(C) possível, desde a data em que o cartório certificar o trânsito em julgado da sentença, pois a 
partir dessa data está implícito o periculum in mora consistente no risco em concreto de 
dilapidação do patrimônio do executado, cabendo ao juízo o decreto de ofício de tais medidas;  

(D) inviável, pois, em sede de cumprimento de sentença que determinou o pagamento de 
quantia certa a título de ressarcimento ao erário, não são cabíveis quaisquer medidas atípicas 
executivas, eis que incompatíveis com o interesse público implícito nas ações desta natureza;  

(E) inviável, pois, em sede de cumprimento de sentença que determinou o pagamento de 
quantia certa a título de ressarcimento ao erário, não são cabíveis quaisquer medidas atípicas 
executivas, eis que não previstas na Lei de Improbidade Administrativa. 

4. (FCC / TJ-MS / 2020) No que se refere ao acordo de leniência, previsto na Lei 
Anticorrupção − Lei Federal n° 12.846, de 1° de agosto de 2013 –, a sua celebração 

a) suspende o prazo prescricional dos atos ilícitos previstos na referida lei. 

b) afasta integralmente a multa que seria aplicável à empresa que celebrou o acordo. 

c) evitará a sanção de publicação extraordinária da decisão condenatória. 

d) implica afastamento imediato dos dirigentes ou administradores que deram causa ao ilícito. 

e) obriga a pessoa jurídica signatária a implementar ou aprimorar mecanismos internos de 
integridade. 

Promotor 

5. (CEBRASPE / MPE-TO / 2022) De acordo com a Lei de Improbidade Administrativa, na 
hipótese da prática de ato de improbidade administrativa que atente contra os princípios da 
administração pública, com lesividade relevante, caracterizado pela conduta dolosa de agente 
público deixar de prestar contas quando obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições 
para isso, com vistas a ocultar irregularidades, o agente público estará sujeito 

(A) às sanções de perda da função pública, perda de bens ou valores obtidos ilicitamente, 
suspensão de direitos políticos, proibição de contratar com o poder público ou de receber 
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, e multa.  

(B) exclusivamente à sanção de multa.  

(C) apenas às sanções de perda de bens ou valores obtidos ilicitamente, suspensão de direitos 
políticos, proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos 
fiscais ou creditícios, e multa.  
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(D) apenas às sanções de suspensão de direitos políticos, proibição de contratar com o poder 
público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, e multa.  

(E) apenas às sanções de multa e proibição de contratar com o poder público ou de receber 
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. 

6. (CEBRASPE / MPE-TO / 2022) A respeito de improbidade administrativa, assinale a opção 
correta. 

(A) A configuração de ato de improbidade contrário a princípio da administração pública 
independe de prova de dano ao erário ou enriquecimento ilícito do agente.  

(B) A exigência de que os agentes públicos apresentem declaração anual de bens ao órgão ou 
ao ente a que estejam ligados pode ser mitigada em caso de recusa de consciência, 
devidamente fundamentada.  

(C) A ação por improbidade administrativa tem natureza criminal.  

(D) No atual regime legal da improbidade administrativa, são puníveis atos praticados com culpa 
grave, devidamente provados e que tenham causado dano ao erário.  

(E) No caso de condenação à perda da função pública, a eficácia da decisão judicial deve 
alcançar qualquer vínculo atual do réu com o serviço público, ainda que diverso do existente 
quando do cometimento da improbidade. 

7. (CESPE / MPE-CE / 2020) De acordo com a Lei Anticorrupção (Lei n.º 12.846/2013), acordo 
de leniência celebrado na esfera administrativa entre a administração pública e pessoa jurídica de 
direito privado, em razão da identificação de conduta ilícita prevista na referida norma, 

a) não tem o condão de eximir a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano 
causado na esfera cível. 

b) é legítimo somente se houver comprovação de conduta culposa da pessoa jurídica envolvida 
em ato de corrupção contra a administração pública. 

c) é nulo de pleno direito, porque somente pode ser feito em sede de processo judicial. 

d) isenta integralmente a multa aplicável pela conduta que for objeto do acordo e deve 
obrigatoriamente ser mantido em sigilo até o término de seu cumprimento integral. 

e) suspende o prazo prescricional para responsabilização dos atos ilícitos previstos na Lei 
Anticorrupção, desde que seja ratificado pelo Ministério Público. 

8. (MPE-GO / MPE-GO / 2019 – Reaplicação) Assinale a alternativa incorreta: 

a) Nos termos da Lei n. 12.846/2013 - Lei Anticorrupção - a personalidade jurídica da pessoa 
jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, 
encobrir ou dissimular a prática de atos ilícitos previstos na referida lei ou para provocar 
confusão patrimonial, quando serão estendidos todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa 
jurídica aos seus administradores e sócios com poderes de administração. 
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b) Quando houver inércia ou omissão do órgão administrativo competente para a aplicação das 
sanções administrativas previstas na Lei n. 12.846/2013 - Lei Anticorrupção -, poderão referidas 
sanções ser aplicadas judicialmente, em ação civil pública, para a qual, nos termos do que 
estabelece a Lei n. 12.846/2013, o único legitimado ativo é o Ministério Público. 

c) As sanções administrativas previstas na Lei n. 12.846/2013 - Lei Anticorrupção - poderão ser 
aplicadas cumulativamente com as sanções previstas na Lei n. 8.666/93, relativamente aos fatos 
definidos como ilícitos em ambos os estatutos 

d) Por integrarem a Administração Indireta, as empresas estatais não estão sujeitas às sanções 
administrativas e civis previstas na Lei n. 12.846/2013 - Lei Anticorrupção. 

9. (MP-SP / MP-SP / 2019) Com relação ao regime instituído pela Lei Federal n° 12.846/2013, 
que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de 
atos contra a administração pública, é INCORRETO afirmar que 

a) constitui ato lesivo à Administração Pública e que atenta contra o patrimônio público nacional, 
aquele praticado por sociedade empresária consistente em prometer, oferecer ou dar, direta ou 
indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada, e, no 
tocante a licitações e contratos, frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer 
outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público. 

b) a responsabilização da pessoa jurídica exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes 
ou administradores, subsistindo a responsabilidade de qualquer pessoa natural, autora, coautora 
ou partícipe do ato ilícito. 

c) a responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual de seus 
dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do 
ato ilícito. 

d) as pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, nos âmbitos administrativo e civil, 
pelos atos lesivos previstos na Lei, ainda que não sejam praticados em seu interesse exclusivo. 

e) a aplicação das sanções previstas na Lei no 12.846/2013 não afeta os processos de 
responsabilização e aplicação de penalidades decorrentes de ato de improbidade administrativa, 
nos termos da Lei Federal no 8.429/92, e de atos praticados em desacordo com a Lei Federal no 
8.666/93, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que seu ato ensejar. 

10. (MP-SC / MP-SC / 2019 – Adaptada) Julgue o item a seguir: 

A Lei Anticorrupção tem como objeto a responsabilização civil e administrativa das pessoas 
físicas e jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, sendo que, no âmbito 
administrativo, a competência para a instauração e julgamento do processo poderá ser 
delegada. 

11. (MP-SC / MP-SC / 2019 – Adaptada) Julgue o item a seguir: 
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Descumprido o acordo de leniência, a pessoa jurídica ficará impedida de celebrar novo acordo 
pelo prazo de 2 (dois) anos, contados a partir do conhecimento pela administração pública do 
referido descumprimento. 

12. (MP-SC / MP-SC / 2019 – Adaptada) Julgue o item a seguir: 

O acordo de leniência previsto na Lei n. 12.846/2013, uma vez firmado e homologado, não 
interrompe a prescrição. 

13. (MP-SC / MP-SC / 2019 – Adaptada) Julgue o item a seguir: 

A Lei n. 12.846/2013 introduziu uma tipologia de ilícitos passíveis de serem praticados por 
pessoas jurídicas, que se relacionem com a administração pública, que pode redundar em 
responsabilização administrativa e judicial, independente da demonstração de dolo ou culpa. 

Defensor 

14. (FCC / DPE-SC – Defensor / 2021) No campo da responsabilização objetiva administrativa e 
civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, com base na Lei 
Anticorrupção (Lei n. 12.846/2013), 

(A) a celebração do acordo de leniência isentará a pessoa jurídica das sanções previstas na Lei, 
bem como reduzirá o valor a ser pago na reparação do dano causado. 

(B) o processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica será 
conduzido por comissão designada pela autoridade instauradora e composta por, no mínimo, 3 
servidores estáveis. 

(C) serão levados em consideração na aplicação das sanções a gravidade da infração, o número 
de participantes, o dolo ou a culpa do infrator. 

(D) a competência para a instauração e o julgamento do processo administrativo de apuração de 
responsabilidade da pessoa jurídica poderá ser delegada ou subdelegada. 

(E) será aplicada às pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos atos lesivos, dentre as 
sanções previstas, a publicação extraordinária da decisão condenatória. 

Procurador 

15. (VUNESP / CM-SÃO ROQUE-SP – Procurador / 2019) A apuração da responsabilidade de 
pessoa jurídica pela prática de atos contra a administração pública 

a) dar-se-á por meio de processo administrativo instaurado e julgado pela autoridade máxima de 
cada órgão ou entidade dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, admitida a delegação e 
vedada a subdelegação. 
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b) no âmbito do Poder Legislativo, dar-se-á por meio de processo administrativo instaurado e 
julgado perante o Tribunal de Contas, com o auxílio de comissão especialmente designada para 
essa finalidade. 

c) será conduzida por comissão designada pela autoridade máxima de cada órgão ou entidade 
dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e integrada exclusivamente por servidores ou 
empregados públicos estáveis. 

d) será conduzida por comissão específica designada no âmbito de cada órgão ou entidade dos 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, com poderes para suspender os efeitos do ato ou 
processo objeto da investigação. 

e) será conduzida por comissão multidisciplinar especialmente designada para essa finalidade, 
integrada por agentes públicos com poderes para adotar, cautelarmente e mediante justificativa, 
todas as medidas necessárias para a investigação, inclusive busca e apreensão. 

16. (VUNESP / Procurador / CM-SÃO MIGUEL ARCANJO-SP / 2019) Suponha que a Sociedade 
Empresária X Y fraudou licitação pública que transcorreu no âmbito do Poder Executivo do 
Município Z, cometendo, assim, ato lesivo à administração pública, conforme preceitua a Lei n° 
12.846/13. Considerando o que dispõe tal Lei a respeito do processo administrativo de 
responsabilização, é correto afirmar que 

a) a competência para a instauração e o julgamento do processo administrativo de apuração de 
responsabilidade da Sociedade Empresária X Y não poderá ser delegada. 

b) o processo administrativo para apuração da responsabilidade da Sociedade Empresária X Y 
será conduzido por comissão composta por 5 (cinco) ou mais servidores. 

c) no processo administrativo para apuração de responsabilidade, será concedido à Sociedade 
Empresária X Y prazo de 15 (quinze) dias para defesa. 

d) a instauração de processo administrativo específico de reparação integral do dano prejudica a 
aplicação imediata das sanções estabelecidas na Lei nº 12.846/13. 

e) a comissão designada para apuração da responsabilidade da Sociedade Empresária XY, após 
a conclusão do procedimento administrativo, dará conhecimento ao Ministério Público de sua 
existência, para apuração de eventuais delitos. 

17. (VUNESP / CM-MAUÁ-SP – Procurador / 2019) Com relação ao Acordo de Leniência, 
previsto na Lei Federal no 12.846/13, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil 
de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira, 
assinale a alternativa correta. 

a) O acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o 
dano causado. 

b) A proposta de acordo de leniência somente se tornará pública após a sua publicação em 
Diário Oficial. 
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c) A proposta de acordo de leniência rejeitada importará em reconhecimento da prática do ato 
ilícito investigado. 

d) Os efeitos do acordo de leniência não serão estendidos às pessoas jurídicas que integram o 
mesmo grupo econômico. 

e) A celebração do acordo de leniência não interrompe o prazo prescricional dos atos ilícitos 
previstos na legislação. 

18. (VUNESP / PGM-GUARATINGUETÁ-SP / 2019) Suponha que a Sociedade Empresária WX, 
interessada em vencer determinado procedimento licitatório do Município A, procurou afastar a 
Sociedade Empresária CD, também licitante, por meio do oferecimento de um caminhão de sua 
propriedade. Considerando a situação hipotética e o disposto na Lei no 12.846/13, assinale a 
alternativa correta. 

a) A Sociedade Empresária WX não cometeu nenhum ato lesivo à Administração Pública, pois 
procurar afastar licitante não é conduta tipificada na Lei no 12.846/13. 

b) Na esfera administrativa, a Sociedade Empresária WX deverá ser sancionada cumulativamente 
com a aplicação de multa correspondente a 30% (trinta por cento) de seu faturamento e 
publicação extraordinária da decisão condenatória. 

c) O processo administrativo para apuração da responsabilidade da Sociedade Empresária WX 
será conduzido por comissão designada pela autoridade instauradora e composta por 2 (dois) ou 
mais servidores estáveis. 

d) No processo administrativo para apuração de responsabilidade, será concedido à Sociedade 
Empresária WX prazo de 15 (quinze) dias para defesa, contados a partir da intimação pessoal de 
seu administrador. 

e) Após regular processo administrativo com a aplicação da sanção correspondente, a 
responsabilidade da Sociedade Empresária WX na esfera administrativa afasta a possibilidade de 
sua responsabilização na esfera judicial. 

19. (VUNESP / ESEF-SP – PROCURADOR / 2019) Assinale a alternativa correta à luz da Lei no 
12.846/2013, também conhecida como Lei Anticorrupção, no que diz respeito à responsabilização 
de empresas que praticam atos lesivos contra a administração. 

a) As empresas somente poderão ser responsabilizadas se restar demonstrado dolo ou culpa. 

b) Há responsabilidade objetiva na esfera administrativa e a responsabilidade no âmbito civil 
depende de culpa. 

c) Há previsão de responsabilização objetiva, no âmbito civil e administrativo, das empresas. 

d) Há responsabilização apenas de empresas que praticam atos lesivos contra a administração 
pública nacional. 

e) A punição dos atos lesivos contra a administração pública estrangeira depende de 
comprovação de culpa. 
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20. (VUNESP / PGM-RIBEIRÃO PRETO-SP / 2019) Sobre o processo administrativo e a 
responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a 
administração pública, nacional ou estrangeira, a Lei Federal n° 12.846/13 estabelece: 

a) Uma vez constituída comissão para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica, o 
processo deverá ser concluído no prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contados da 
data da publicação do ato que a instituir. 

b) No processo administrativo para apuração de responsabilidade, será concedido à pessoa 
jurídica prazo de 15 (quinze) dias para defesa, contados a partir da intimação. 

c) A instauração de processo administrativo específico de reparação integral do dano prejudica a 
aplicação imediata das sanções estabelecidas na Lei n° 12.846/13. 

d) A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do 
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei n° 
12.846/13 ou para provocar confusão patrimonial. 

e) Os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica não serão estendidos aos seus 
administradores e sócios, mesmo que estes não tenham poderes de administração. 

Outros 

21. (VUNESP / TJ-GO – Titular de Serviços de Notas e de Registros - Remoção / 2021) Assinale 
a alternativa que está de acordo com a Lei no 12.846/13. 

(A) Serão levados em consideração na aplicação das sanções, dentre outros, a situação 
econômica do infrator e o valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou 
entidade pública lesados. 

(B) A instauração de processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa 
jurídica cabe a qualquer servidor público que tenha conhecimento dos fatos, que agirá de ofício 
ou mediante provocação escrita do interessado. 

(C) No processo administrativo para apuração de responsabilidade, será concedido à pessoa 
jurídica prazo de 15 (quinze) dias úteis para defesa, contados a partir da intimação. 

(D) O processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica será 
conduzido por comissão designada pelo instaurador e composta por 3 (três) ou mais servidores 
estáveis. 

22. (Questão inédita) De acordo com a lei 12.846/2013 (Lei anticorrupção), assinale a 
alternativa correta. 

a) A administração pública não poderá celebrar acordo de leniência com a pessoa jurídica 
responsável pela prática de ilícitos previstos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com vistas 
à isenção ou atenuação das sanções administrativas. 
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b) Não importará em reconhecimento da prática do ato ilícito investigado a proposta de acordo 
de leniência rejeitada. 

c) Para a celebração do acordo de leniência, não há necessidade de que a pessoa jurídica seja a 
primeira a se manifestar sobre seu interesse em cooperar para a apuração do ato ilícito. 

d) O acordo de leniência exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar o dano causado. 

e) A celebração do acordo de leniência não interrompe o prazo prescricional dos atos ilícitos 
previstos nesta Lei. 

23. (Questão inédita) Considerando-se a edição da Lei n. 14.230/2021, que alterou 
substancialmente a Lei n. 8.429/92, é incorreto afirmar: 
a) A ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter sancionatório, e constitui ação 
civil. 
b) Aplicam-se ao sistema de improbidade os princípios constitucionais do direito administrativo 
sancionador. 
c) É vedado o ajuizamento da ação por improbidade administrativa para o controle de legalidade 
de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 
outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. 
d) 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. 
24. (Questão inédita) De acordo com a lei de improbidade administrativa, considera-se dolo: 
a) A vontade livre e inconsciente de alcançar o resultado ilícito, apenas. 
b) A vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, bastando que a conduta do agente 
seja voluntária. 
c) A vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, não bastando a voluntariedade do 
agente. 
d) A vontade livre e inconsciente de alcançar o resultado ilícito, não bastando a voluntariedade 
do agente. 
25. (Questão inédita) 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, 
exceto: 
a) 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. 
b) 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. 
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c) Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições 
para isso, com vistas a ocultar irregularidades. 
d) Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício. 
26. (Questão inédita) Constituem sanções previstas no artigo 12 da lei de improbidade 
administrativa, exceto: 
a) Em relação aos atos de improbidade que importam em enriquecimento ilícito, é possível a 
suspensão dos direitos políticos por até 14 anos e aplicação de multa civil em valor equivalente 
ao do acréscimo patrimonial. 
b) Em relação aos atos de improbidade que causam prejuízo ao erário, é possível a suspensão 
dos direitos políticos por até 12 anos e aplicação de multa civil equivalente ao valor do dano. 
c) Em relação aos atos de improbidade que atentam contra os princípios da Administração 
Pública, é possível a perda da função pública, sendo descabida a suspensão dos direitos 
políticos. 
d) As sanções podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa, de acordo com a gravidade 
do fato. 
27. (Questão inédita) Com base no que dispõe a Lei n. 8.429/92, em relação ao sujeito ativo 
dos atos de improbidade administrativa é correto afirmar que: 
a) Os agentes políticos, inclusive o Presidente da República, estão sujeitos à responsabilização 
por improbidade administrativa. 
b) Os agentes políticos não se sujeitam às disposições da Lei n. 8.429/92. 
c) O particular responde por ato de improbidade administrativa, desde que induza ou concorra 
de forma dolosa para a sua prática. 
d) O particular em colaboração, que atue por delegação, não se sujeita as disposições da Lei n. 
8.429/92 porque não é agente público. 

e) O particular responde por ato de improbidade administrativa, desde que induza ou concorra 
de forma culposa ou dolosa para a sua prática.  

28. (Questão inédita) Com relação ao procedimento judicial da ação civil pública por 
improbidade administrativa, é incorreto afirmar que: 

a) Deve seguir o rito ordinário do Código de Processo Civil, com as modificações estabelecidas 
pela Lei n. 8.429/92. 

b) São legitimados à propositura da ação o Ministério Público e a Fazenda Pública. 

c) Não haverá remessa necessária nas ações de improbidade administrativa. 

d) Não se aplica a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia. 

e) Não é possível o ajuizamento de mais de uma ação de improbidade administrativa pelo 
mesmo fato. 
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29. (Questão inédita) A indisponibilidade de bens, prevista no art. 16 da Lei n. 8.429/92, visa a 
garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de 
enriquecimento ilícito. Sobre a medida, é correto afirmar que: 

a) Independe da demonstração de periculum in mora e do fumus boni iuris, vez que possui 
natureza de tutela de evidência. 

b) Não admite o contraditório diferido, de modo que será sempre precedida de oitiva do réu, 
que gozará do prazo de 05 (cinco) dias para se manifestar. 

c) Pode ser utilizada para assegurar o pagamento da multa. 

d) O pedido de indisponibilidade somente poderá ser formulado em caráter incidental. 

e) Admite-se a substituição por caução idônea, fiança-bancária ou por seguro garantia judicial. 

30. (Questão inédita) Sobre a prescrição, no âmbito da improbidade administrativa, julgue os 
itens a seguir: 

I. A ação para a aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa prescreve 
em 8 (oito) anos, contados, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a 
permanência.  

II. Será interrompida pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa. 

III. Será interrompida pela publicação da sentença condenatória. 

IV. Será suspensa com a instauração de inquérito civil ou processo administrativo, pelo prazo 
máximo de 365 dias.  

V. Não se admite a prescrição intercorrente em ação de improbidade administrativa. 

Estão corretos: 

a) Os itens I, II, IV e V. 

b) Os itens I, II, III e IV. 

c) Todos os itens estão corretos. 

d) Os itens I, II e III. 

e) Os itens I, III, IV e V. 

31. (Questão inédita) À luz da Lei n.º 8.429/1992, assinale a opção correta, a respeito de 
improbidade administrativa. 
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a) O ato de improbidade administrativa prevista no art. 10 da lei 8.429/92 se configura por 
conduta comissiva ou omissiva, dolosa ou culposa, notadamente nos casos previstos no 
dispositivo. 

b) A representação para instauração de investigação destinada a apurar a prática de ato de 
improbidade pode ser apresentada por qualquer cidadão, desde que se comprove estar em 
gozo dos direitos políticos. 

c) Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, seja ele servidor público 
efetivo ou não, sujeitam-se à referida lei. 

d) São legitimados ativos à propositura da ação de improbidade administrativa o Ministério 
Público e a pessoa jurídica interessada. 

32. (Questão inédita) Servidor público estadual que, no exercício da função pública, concorrer 
para que terceiro enriqueça ilicitamente estará sujeito a responder por ato de improbidade 
administrativa que 

a) atenta contra os princípios da administração pública, se sua conduta for dolosa. 

b) atenta contra os princípios da administração pública, ainda que sua conduta seja culposa. 

c) importa enriquecimento ilícito, se sua conduta for dolosa. 

d) importa enriquecimento ilícito, ainda que sua conduta seja culposa. 

e) causa prejuízo ao erário, se sua conduta for dolosa. 

33. (Questão inédita) Acerca da improbidade administrativa, considere a seguinte situação e 
julgue o item:  

Um agente público foi condenado por ato de improbidade administrativa. Na sentença, 
determinou-se que o elemento subjetivo do réu, no caso, havia sido culpa leve. Não houve 
condenação à perda da função pública nem à suspensão dos direitos políticos.  

No caso, a sentença foi proferida de forma correta, uma vez que não se condena à perda da 
função pública nem à suspensão dos direitos políticos quando há culpa leve. 

34. (Questão inédita) Acerca da improbidade administrativa, julgue o seguinte item:  

Eventual decretação de indisponibilidade de bens poderá recair sobre os bens adquiridos pelo 
referido agente antes da prática do ato ímprobo, devendo-se considerar, ainda, o valor de 
possível multa civil como sanção autônoma. 
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35. (Questão inédita) 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. 

36. (Questão inédita) Assinale a alternativa correta. 

a) A aplicação da sanção de perda da função pública independe do trânsito em julgado da 
sentença condenatória.  

b) A aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrava só pode ocorrer após o 
pronunciamento do Tribunal de Contas sobre o ato impugnado.  

c)  A sanção de suspensão dos direitos políticos pode ser executada provisoriamente. 

d) A aplicação das sanções aos atos de improbidade administrativa independe da efetiva 
ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento e às condutas 
que causam prejuízo ao erário. 

e) O afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, quando a 
medida se fizer necessária à instrução processual, impõe a suspensão da respectiva 
remuneração. 

37. (Questão inédita) Suponha que o Prefeito de um Município qualquer da Federação 
dispensou indevidamente a realização de procedimento licitatório, com dolo genérico, não tendo 
sido comprovada a efetiva perda patrimonial. Neste caso, a conduta do Prefeito 

a) seria considerada ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, porque este 
é presumido em tal hipótese. 

b) não seria considerada ato de improbidade administrativa, pois é necessário comprovar 
prejuízo efetivo ao erário para a caracterização de um ato de improbidade. 

c) seria considerada ato de improbidade administrativa que atenta contra princípios da 
Administração Pública, pela não comprovação do dano. 

d) não seria considerada ato de improbidade administrativa, pois o rol de hipóteses de dispensa 
de licitação da Lei Federal n.º 14.133/2021 não é taxativo. 

e) seria considerada ato de improbidade administrativa decorrente de concessão ou aplicação 
indevida de recurso público, face à não comprovação do prejuízo. 
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38. (Questão inédita) Dispõe o art. 16, da Lei nº 8.429/1992, que a decretação de 
indisponibilidade de bens objetiva garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo 
patrimonial resultante de enriquecimento ilícito e, portanto: 

I. A indisponibilidade de bens de terceiro dependerá da demonstração da sua efetiva 
concorrência para os atos ilícitos apurados e, quando se tratar de pessoa jurídica, depende da 
instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a ser processado na 
forma da lei processual. 

II. A lei estabelece uma ordem de preferência dos bens a serem tornados indisponíveis – 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, deve ser determinada a indisponibilidade das contas bancárias. 

III. Para fins de decretação da indisponibilidade de bens, a demonstração do fumus boni juris 
consiste em meros indícios de prática de atos ímprobos. 

IV. Por se tratar de uma tutela de evidência, tem por finalidade conservar bens no patrimônio do 
devedor, evitando que sejam subtraídos ou alienados, sem apreensão física ou desapossamento 
do bem, sendo desnecessária a comprovação do periculum in mora, o qual está implícito no 
comando normativo do art. 7º da Lei nº 8.429/1992. 

É CORRETO afirmar que: 

a) apenas as assertivas I e II estão corretas. 

b) apenas as assertivas III e IV estão corretas. 

c) apenas as assertivas I e IV estão corretas. 

d) apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 

39. (Questão inédita) Julgue o item a seguir: 

Configura-se improbidade a nomeação ou indicação política por parte dos detentores de 
mandatos eletivos, independentemente da aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do 
agente. 

40. (Questão inédita) Com base na Lei n. 8.429/92, é correto afirmar: 

a) Não cabe acordo de não persecução civil na ação civil pública por improbidade administrativa. 

b) Cabe acordo de não persecução civil na ação civil pública por improbidade administrativa, 
mediante prévia oitiva do ente lesado, não dependendo de homologação judicial. 
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c) Cabe acordo de não persecução civil na ação civil pública por improbidade administrativa, 
mediante prévia oitiva do ente lesado, desde que celebrado antes da propositura da ação. 

d) Cabe acordo de não persecução civil na ação civil pública por improbidade administrativa, 
mediante prévia oitiva do ente lesado, dependendo de homologação judicial, ainda que o 
acordo ocorra antes do ajuizamento da ação de improbidade administrativa. 

41. (Questão inédita) Julgue o item a seguir: 

A lei de improbidade administrativa admite a celebração de acordo de não persecução civil, que 
pode ser firmado antes ou depois do ajuizamento da ação de improbidade. Admite-se a 
proposição do ajuste até a fase recursal, sendo impossível a sua celebração na fase de execução 
de sentença. 

42. (Questão inédita) A respeito da Lei nº 8.429/1992, analise as assertivas abaixo: 

I - Pessoas jurídicas de direito privado não podem ser responsabilizadas por atos de 
improbidade administrativa, pois, ainda que recebam recursos públicos, o bem jurídico afetado 
com a suposta lesão é o da entidade ou órgão público eventualmente responsável pelo repasse 
do recurso e não do particular, mero executor da atividade pública, na qualidade de longa 
manus. 

II - Constitui ato de improbidade administrativa o mero fato de o servidor público 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 suas atribuições, durante a atividade. 

III - A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com a 
confirmação da decisão em remessa necessária. 

IV - Com o objetivo de apurar qualquer possível ilícito previsto na Lei de Improbidade 
Administrativa, o Ministério Público, de ofício, a requerimento de autoridade administrativa ou 
mediante representação formulada por qualquer pessoa poderá requisitar a instauração de 
procedimento administrativo, mas não de inquérito policial, pois o possível ato de improbidade 
administrativa não se confunde com ilícito de natureza penal. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 

b) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 

c) Todas as assertivas estão corretas 
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d) Todas as assertivas estão incorretas 

43. (Questão inédita) A respeito da improbidade administrativa, marque a alternativa 
INCORRETA: 

a) Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração 
pública qualquer ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, imparcialidade e 
legalidade às instituições. 

b) Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará 
ao Ministério Público competente, para as providências necessárias. 

c) O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está 
sujeito às cominações até 30% do valor da herança. 

d) Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará 
ao Ministério Público competente, para as providências necessárias. 

44. (Questão inédita) A respeito da prescrição das ações destinadas a levar a efeitos as sanções 
previstas na Lei de Improbidade Administrativa, assinale a alternativa correta: 

a) referidas ações podem ser propostas até dez anos após o término do exercício de cargo em 
comissão ou de função de confiança 

b) referidas ações podem ser propostas até cinco anos da data da apresentação à administração 
pública da prestação de contas final pelas autarquias e fundações públicas 

c) referidas ações podem ser propostas 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 

d)   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.   

45. (Questão inédita) Julgue o item a seguir: 

Não configura improbidade a ação ou omissão, decorrente de divergência interpretativa da lei, 
baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, salvo se posteriormente não venha a ser 
prevalente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. 

46. (Questão inédita) Servidor público estadual permitiu que fosse utilizado veículo da 
administração pública estadual em serviço particular. Nesse caso, a conduta do servidor: 
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a) configura ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito, se tiver 
havido dolo. 

b) configura ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, desde que a conduta 
tenha sido praticada de maneira dolosa ensejando, efetiva e comprovadamente, a perda 
patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação do bem. 

c) configura ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios administrativos, 
mesmo que não tenha havido dolo. 

d) não configura ato de improbidade administrativa, por ausência de tipificação expressa na Lei 
de Improbidade Administrativa. 

GABARITO 

Magistratura 

1. A 
2. D 
3. B 
4. C 

Promotor 

5. A 
6. A 
7. D 
8. B 
9. INCORRETA 
10. INCORRETA 
11. INCORRETA 
12. CORRETA 

Defensor 

13. E 

Procurador 

14. A 
15. E 
16. A 
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17. C 
18. C 
19. D 

Outros 

20. A 
21. B 
22. A 
23. C 
24. D 
25. C 
26. C 
27. B 
28. E 
29. D 
30. C 
31. E 
32. ERRADA 
33. ERRADA 
34. ERRADA 
35. D 
36. B 
37. A 
38. ERRADA 
39. D 
40. ERRADA 
41. D 
42. C 
43. D 
44. ERRADA 
45. B 
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