
 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

 

1.Conceito 

- Improbidade Administrativa é o designativo técnico para a chamada 
corrupção administrativa, que, sob diversas formas, promove o 

desvirtuamento da Administração Pública e afronta os princípios nucleares 
da ordem jurídica revelando-se pela obtenção de vantagens patrimoniais 

indevidas às expensas do erário, pelo exercício nocivo das funções e 
empregos públicos, pelo "tráfico de influência" nas esferas da Administração 

Pública e pelo favorecimento de poucos em detrimento dos interesses da 

sociedade.  

 

2.Fonte - art. 37, § 4º, da CF e Lei 8.429/92 (alterada pela Lei 
12.120/2009 e pela Lei nº 13.019/2014) 

 

3.Natureza do Ilícito de Improbidade 

- natureza de ilícito civil, conforme decisão do STF na ADIN 2797 

- lembrando que há possibilidade da mesma conduta ser punida tanto na 

instância civil, quanto penal e administrativa, caso as leis respectivas assim 
o estabeleça.  Nesse caso aplica-se para cada processo a independência das 

instâncias, admitindo-se decisões diferentes.  Excepcionalmente haverá 
comunicação nas hipóteses de absolvição penal por inexistência de fato e 

negativa de autoria (art. 935, CC; art. 66, CPP e art. 126, da Lei 8112/90). 

 

4. Elementos Constitutivos do Ato de Improbidade 

A) Sujeito passivo do ato de improbidade – rol previsto no art. 1º, 
caput e parágrafo único. 

- obs.: observe que para as pessoas jurídicas elencadas no parágrafo único a 
sanção patrimonial aplicável restringe-se à repercussão do ilícito aos cofres 

públicos. 

 

B)Sujeito ativo do ato de improbidade 

Observação importante: A posição atual do STF é que o agente político 

responde por ato de improbidade no juízo de primeiro grau (confira decisões 
recentes abaixo). 

 

5. Atos de Improbidade 

5.1 Modalidades 



 
A)importam enriquecimento ilícito – art. 9º   

B)causam  prejuízo ao erário – art. 10 (foi alterado recentemente pela Lei 
nº 13.019/2014) 

C)atentam contra os  princípios da administração – art. 11 (foi alterado 
recentemente pela Lei nº 13.019/2014) 

 

6. Sanções aplicáveis ao ato de improbidade 

Atenção as alterações da Lei  8.429/92: 

Art. 12.  Independentemente das sanções penais, 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 12.120, de 2009). 

 

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; (Redação dada pela 
Lei nº 12.120, de 2009). 
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Possíveis sanções por ato de improbidade – art. 12 

(aplicáveis cumulativamente ou não) 

Atos que importem 
enriquecimento ilícito 

Atos que importem 
dano ao erário 

Atos que violem 
princípios. Da 

Administração 

- perda de bens e 
valores acrescidos 

indevidamente 

- perda de bens e 
valores acrescidos 

indevidamente 

_______ 

- perda da função pública - perda da função 

pública 

- perda da função pública 

- ressarcimento integral 
do dano, quando houver 

- ressarcimento 
integral do dano, 

quando houver 

- ressarcimento integral do 
dano, quando houver 

- suspensão de direitos 
políticos – 8 a 10 anos 

- suspensão de 
direitos políticos – 5 

a 8 anos 

- suspensão de direitos 
políticos – 3 a 5 anos 

- multa civil – até 3 

vezes o valor do 
acrescido 

- multa civil – até 2 

vezes o valor do 
dano 

- multa civil – até 100 

vezes o valor da 
remuneração do agente 

- proibição de contratar 

de receber benefícios e 
incentivos fiscais e 

creditícios – 10 anos 

- proibição de 

contratar de receber 
benefícios e 

incentivos fiscais e 
creditícios – 5 anos 

- proibição de contratar de 

receber benefícios e 
incentivos fiscais e 

creditícios – 3 anos 

 

 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: 

O art. 126 da Lei 8.112/90 foi alterado no final de 2011, sendo incluído o 

art.126-A com a seguinte redação: 

“Art. 126-A. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado 

civil, penal ou administrativamente por dar ciência à 

autoridade superior ou, quando houver suspeita de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm#art126a


 
envolvimento desta, a outra autoridade competente para 

apuração de informação concernente à prática de crimes 

ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em 

decorrência do exercício de cargo, emprego ou função 

pública.”  

 

 

 

 

DECISÕES IMPORTANTES SOBRE O ASSUNTO 

ADI 2182 – discutiu a inconstitucionalidade da lei 8.429/92 – A ação foi 

julgada improcedente quanto a inconstitucionalidade formal, mas não está 
encerrado o julgamento de inconstitucionalidade material, sobre a questão 

da ausência de "tipicidade" na conduta para configurar ato de improbidade 
(INFORMATIVO 586 – 12.05.10).  

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1. QUESTÃO DE 

ORDEM: PEDIDO ÚNICO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 
FORMAL DE LEI. IMPOSSIBILIDADE DE EXAMINAR A 

CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. 2. MÉRITO: ART. 65 DA CONSTITUIÇÃO 
DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI 8.429/1992 (LEI 

DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA): INEXISTÊNCIA. 1. Questão de ordem 

resolvida no sentido da impossibilidade de se examinar a constitucionalidade 
material dos dispositivos da Lei 8.429/1992 dada a circunstância de o pedido 

da ação direta de inconstitucionalidade se limitar única e exclusivamente à 
declaração de inconstitucionalidade formal da lei, sem qualquer 

argumentação relativa a eventuais vícios materiais de constitucionalidade da 
norma. 2. Iniciado o projeto de lei na Câmara de Deputados, cabia a esta o 

encaminhamento à sanção do Presidente da República depois de examinada 
a emenda apresentada pelo Senado da República. O substitutivo aprovado 

no Senado da República, atuando como Casa revisora, não caracterizou novo 
projeto de lei a exigir uma segunda revisão. 3. Ação direta de 

inconstitucionalidade improcedente. (ADI 2182, Relator(a):  Min. MARCO 
AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, 

julgado em 12/05/2010, DJe 10-09-2010 )  

 

 

DECISÃO QUE TRATA DE DIVERSOS PONTOS SOBRE A LEI DE 
IMPROBIDADE 



 
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX-PREFEITO – NULIDADE DA CITAÇÃO 
– SÚMULA 7/STJ – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – PAS 

DE NULLITÉ SANS GRIEF – APLICAÇÃO DA LEI 8.429/1992 – 
COMPATIBILIDADE COM O DECRETO-LEI 201/1967 – AUSÊNCIA DE DANO 

AO ERÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS – ART. 11 DA 
LEI 8.429/1992 – ELEMENTO SUBJETIVO – DOLO GENÉRICO – DECLARAÇÃO 

INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – POSSIBILIDADE – 
CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. 1. Inviável a verificação de 

irregularidade no mandado citatório, afastada pela instância ordinária, por 
demandar a reapreciação das provas. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. A 

decretação de nulidade do julgado depende da demonstração do efetivo 
prejuízo para as partes ou para a apuração da verdade substancial da 

controvérsia jurídica, à luz do princípio pas de nullités sans grief. 
Precedentes do STJ. 3. Não há antinomia entre o Decreto-Lei 

201/1967 e a Lei 8.429/1992. O primeiro impõe ao prefeito e 

vereadores um julgamento político, enquanto a segunda submete-os 
ao julgamento pela via judicial, pela prática do mesmo fato. 4. O 

julgamento das autoridades – que não detêm foro constitucional por 
prerrogativa de função, quanto aos crimes de responsabilidade –, 

por atos de improbidade administrativa, continuará a ser feito pelo 
juízo monocrático da justiça cível comum de 1ª instância. 5. A 

jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de estar configurado 
ato de improbidade a lesão a princípios administrativos, 

independentemente da ocorrência de dano ou lesão ao erário 
público. 6. Não caracterização do ato de improbidade tipificado no 

art. 11 da Lei 8.429/1992, exige-se o dolo lato sensu ou genérico. 7. 
É possível a declaração incidental de inconstitucionalidade, de lei ou ato 

normativo do Poder Público, em ação civil pública desde que a controvérsia 
constitucional não figure como pedido, mas sim como causa de pedir, 

fundamento ou simples questão prejudicial, indispensável à resolução do 

litígio principal. Precedentes do STJ. 8. A contratação de funcionário sem 
a observação das normas de regência dos concursos públicos 

caracteriza improbidade administrativa. Precedentes. 9. Recurso 
especial não provido. (REsp 1106159/MG, STJ – Segunda Turma, Relator(a) 

Ministra Eliana Calmon, julgamento: 08/06/2010, DJ 24.06.2010). (grifos 
da autora) 

 

Reclamação 2138 – Discute a aplicação da Lei de Improbidade 

Administrativa para estes agentes políticos 

EMENTA: RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
CRIME DE RESPONSABILIDADE. AGENTES POLÍTICOS. I. 

PRELIMINARES. QUESTÕES DE ORDEM. I.1. Questão de ordem quanto à 
manutenção da competência da Corte que justificou, no primeiro momento 

do julgamento, o conhecimento da reclamação, diante do fato novo da 



 
cessação do exercício da função pública pelo interessado. Ministro de Estado 

que posteriormente assumiu cargo de Chefe de Missão Diplomática 
Permanente do Brasil perante a Organização das Nações Unidas. 

Manutenção da prerrogativa de foro perante o STF, conforme o art. 102, I, 
"c", da Constituição. Questão de ordem rejeitada. I.2. Questão de ordem 

quanto ao sobrestamento do julgamento até que seja possível realizá-lo em 
conjunto com outros processos sobre o mesmo tema, com participação de 

todos os Ministros que integram o Tribunal, tendo em vista a possibilidade 
de que o pronunciamento da Corte não reflita o entendimento de seus atuais 

membros, dentre os quais quatro não têm direito a voto, pois seus 
antecessores já se pronunciaram. Julgamento que já se estende por cinco 

anos. Celeridade processual. Existência de outro processo com matéria 
idêntica na seqüência da pauta de julgamentos do dia. Inutilidade do 

sobrestamento. Questão de ordem rejeitada. II. MÉRITO. II.1.Improbidade 
administrativa. Crimes de responsabilidade. Os atos de improbidade 

administrativa são tipificados como crime de responsabilidade na Lei n° 

1.079/1950, delito de caráter político-administrativo. II.2.Distinção entre os 
regimes de responsabilização político-administrativa. O sistema 

constitucional brasileiro distingue o regime de responsabilidade dos agentes 
políticos dos demais agentes públicos. A Constituição não admite a 

concorrência entre dois regimes de responsabilidade político-administrativa 
para os agentes políticos: o previsto no art. 37, § 4º (regulado pela Lei n° 

8.429/1992) e o regime fixado no art. 102, I, "c", (disciplinado pela Lei n° 
1.079/1950). Se a competência para processar e julgar a ação de 

improbidade (CF, art. 37, § 4º) pudesse abranger também atos praticados 
pelos agentes políticos, submetidos a regime de responsabilidade especial, 

ter-se-ia uma interpretação ab-rogante do disposto no art. 102, I, "c", da 
Constituição. II.3.Regime especial. Ministros de Estado. Os Ministros de 

Estado, por estarem regidos por normas especiais de responsabilidade (CF, 
art. 102, I, "c"; Lei n° 1.079/1950), não se submetem ao modelo de 

competência previsto no regime comum da Lei de Improbidade 

Administrativa (Lei n° 8.429/1992). II.4.Crimes de responsabilidade. 
Competência do Supremo Tribunal Federal. Compete exclusivamente ao 

Supremo Tribunal Federal processar e julgar os delitos político-
administrativos, na hipótese do art. 102, I, "c", da Constituição. Somente o 

STF pode processar e julgar Ministro de Estado no caso de crime de 
responsabilidade e, assim, eventualmente, determinar a perda do 

cargo ou a suspensão de direitos políticos. II.5.Ação de improbidade 
administrativa. Ministro de Estado que teve decretada a suspensão 

de seus direitos políticos pelo prazo de 8 anos e a perda da função 
pública por sentença do Juízo da 14ª Vara da Justiça Federal - Seção 

Judiciária do Distrito Federal. Incompetência dos juízos de primeira 
instância para processar e julgar ação civil de improbidade 

administrativa ajuizada contra agente político que possui 
prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal Federal, por crime 

de responsabilidade, conforme o art. 102, I, "c", da Constituição. III. 

RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. (Rcl 2138 / DF, STF – Tribunal Pleno, 



 
Relator(a) Min. Nelson Jobim, Julgamento 13.06.2007, DJ: 18.04.2008). 

(grifos da autora) 

 

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE DA 
LEI N.8.429/92 AOS PREFEITOS MUNICIPAIS.1. O posicionamento 

pacífico desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a Lei de 
Improbidade Administrativa aplica-se a agentes políticos municipais, 

tais como prefeitos, ex-prefeitos e vereadores. Precedentes.2. 
"Excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados pelo 

Presidente da República (art. 85, V), cujo julgamento se dá em 
regime especial pelo Senado Federal (art. 86), não há norma 

constitucional alguma que imunize os agentes políticos, sujeitos a 
crime de responsabilidade, de qualquer das sanções por ato de 

improbidade previstas no art. 37, § 4.º. Seria incompatível com a 
Constituição eventual preceito normativo infraconstitucional que 

impusesse imunidade dessa natureza." (Rcl 2.790/SC, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, Corte Especial, julgado em 2.12.2009, DJe 
4.3.2010).Agravo regimental improvido.(AgRg no REsp 1189265/MS, Rel. 

Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/02/2011, 
DJe 14/02/2011) 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
APLICABILIDADE A VEREADORES. DOLO GENÉRICO. SUSPENSÃO DE 

DIREITOS POLÍTICOS.ABRANDAMENTO.1. Em virtude da perfeita 
compatibilidade existente entre o regime especial de 

responsabilização política e o regime de improbidade administrativa 
previsto na Lei n. 8.429/92, não há falar em inaplicabilidade da Lei 

de Improbidade Administrativa a vereadores.Precedentes.2. A compra 
de bens sem o procedimento licitatório, o qual foi dispensado 

indevidamente, configura o ato ilegal, enquadrando-se no conceito de 

improbidade administrativa. Tal conduta viola os princípios norteadores da 
Administração Pública, em especial o da estrita legalidade.3. O dolo que se 

exige para a configuração de improbidade administrativa reflete-se na 
simples vontade consciente de aderir à conduta descrita no tipo, produzindo 

os resultados vedados pela norma jurídica - ou, ainda, a simples anuência 
aos resultados contrários ao Direito quando o agente público ou privado 

deveria saber que a conduta praticada a eles levaria -, sendo despiciendo 
perquirir acerca de finalidades específicas. Precedentes.4. Tem-se claro, 

diante da análise do acórdão recorrido, que houve bem descrita a conduta 
típica, cuja realização do tipo exige ex professo a culpabilidade. Dito de 

outro modo, violar princípios é agir ilicitamente. Como bem expresso pela 
Corte estadual, a culpabilidade é ínsita à própria conduta ímproba.5. In 

casu, a má-fé do administrador público é patente, sobretudo quando se 
constata que, na condição de Presidente da Câmara Municipal, nem sequer 



 
formalizou os procedimentos de dispensa de licitação.6. Ressalvou, o 

Tribunal a quo, entretanto, que deveriam ser impostas "penalidades 
mínimas, de modo razoável ao contexto e proporcional à extensão da 

improbidade constatada". Desse modo, mostra-se um contrassenso arredar 
a penalidade de perda de função pública, e, ao mesmo tempo, manter a 

suspensão de direitos políticos - também extremamente gravosa.7.  Deve-
se, portanto, excluir a penalidade de suspensão de direitos políticos, 

mantendo-se as demais.Agravo regimental parcialmente provido.(AgRg no 
REsp 1214254/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 15/02/2011, DJe 22/02/2011) 

 

 

- REPERCUSSÃO GERAL 

Tema 576 - Processamento e julgamento de prefeitos, por atos de 
improbidade administrativa, com base na Lei 8.429/92. 

EMENTA: Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Aplicação da 

Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 a prefeitos. 3. 
Repercussão Geral reconhecida.(ARE 683235 RG, Relator(a): Min. CEZAR 

PELUSO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, julgado em 
30/08/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe- 22-04-2013, REPUBLICAÇÃO: 

DJe: 28/06/2013 ) 

 

 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI 8.429/1992 
AOS AGENTES POLÍTICOS. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E 

ADMINISTRATIVA. ATOS BUROCRÁTICOS PRATICADOS NA FUNÇÃO 
LEGISLATIVA. CABIMENTO. 1. Aplica-se a Lei 8.429/1992 aos agentes 

políticos dos três Poderes, excluindo-se os atos jurisdicionais e legislativos 
próprios. Precedente. 2. Se no exercício de suas funções o parlamentar ou 

juiz pratica atos administrativos, esses atos podem ser considerados como 

de improbidade e abrigados pela LIA. 3. O STJ possui entendimento 
consolidado no sentido de que as esferas penal e administrativa são 

independentes, salvo nos casos de absolvição por inexistência do fato ou 
autoria. 4. Recurso especial provido. (REsp 1171627/RS, Rel. Ministra 

ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 
14/08/2013) 

 

ADMINISTRATIVO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - A 

tredestinação de verba pública causa lesão ao erário que fica desfalcado dos 
recursos que deveriam servir para a finalidade prevista em lei; Tanto mais 

grave na espécie, em que a verba pública desviada estava destinada à 
educação. O dolo aí é manifesto, porque nela o resultado corresponde à 



 
intenção. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl-EDcl-AgRg-Ag-

REsp 166.481 - (2012/0076838-3) - 1ª T. - Rel. Min. Ari Pargendler - DJe 
14.02.2014 - p. 274) 

 

ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA - FUNCIONÁRIA IRREGULARMENTE CEDIDA - 
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EFETUADO POR TERCEIRO 

("LARANJA") - VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO 
CARACTERIZADA - ARTS. 10 E 11 DA LEI 8.429/1992 - 

CONFIGURAÇÃO DE CULPA E DOLO GENÉRICO - ELEMENTO 
SUBJETIVO - ARTS. 131 E 458 DO CPC - FUNDAMENTAÇÃO 

SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO - 1- Não ocorre ofensa ao art. 
535 do CPC , se o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as 

questões essenciais ao julgamento da lide. 2- O posicionamento firmado 
pela Primeira Seção é que se exige dolo, ainda que genérico, nas 

imputações fundadas nos arts. 9º e 11 da Lei 

8.429/1992 (enriquecimento ilícito e violação a princípio), e ao 
menos culpa, nas hipóteses do art. 10 da mesma norma (lesão ao 

erário). 3- Suficiente a fundamentação do aresto recorrido, quanto à 
demonstração do elemento subjetivo por prática das condutas previstas nos 

arts. 10 e 11 da LIA, ao reconhecer a ocorrência de conduta culposa e 
consciência da ilicitude. Violação dos arts. 131 e 458 do CPC afastadas. 4- 

Recurso especial não provido. (STJ - REsp 1.354.614 - (2011/0254074-4) - 
2ª T. - Relª Minª Eliana Calmon - DJe 06.02.2014 - p. 1287) 

 

ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LEI 

Nº 8.429/92 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - AUSÊNCIA 
DE REPASSE AOS COFRES DO MUNICÍPIO - VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO 

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CONFIGURAÇÃO DE DOLO 
GENÉRICO - DANO AO ERÁRIO EVIDENCIADO - RECURSO 

DESPROVIDO - 1- Segundo o arcabouço fático delineado no acórdão, 

sobre o qual não há controvérsia, restou demonstrado o dolo do réu, 
no mínimo genérico, na ausência de recolhimento aos cofres do 

Município de verba a ele pertencente por determinação 
constitucional, referente a valores retidos de vereadores e 

funcionários da Câmara Municipal a título de Imposto de Renda. Tal 
conduta, atentatória ao princípio da legalidade, é suficiente para 

configurar o ato de improbidade capitulado no no art. 11, caput e II, 
da Lei nº 8.429/92 . 2- A omissão no cumprimento de obrigação 

legalmente imposta, com desvio de destinação de valores, resultou em 
diminuição da receita tributária do Município ( art. 158, I, da CF ) e, 

consequentemente, em dano ao erário. Logo, quanto à efetiva consumação 
da conduta ímproba constante do art. 10, caput, da Lei nº 8.429/92 , o 

acórdão local também deve ser mantido. 3- Recurso especial a que se nega 
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provimento. (STJ - REsp 1.178.877 - (2010/0022938-3) - 1ª T. - Rel. Min. 

Napoleão Nunes Maia Filho - DJe 11.02.2014 - p. 847) 

 

 

RECURSO ESPECIAL - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -

 ART. 11, CAPUT, DA LEI Nº 8.429 , DE 1992 - INEXISTÊNCIA DE 
DOLO - Espécie em que, nada obstante tenha o tribunal a quo afirmado que 

a recorrente agiu em desconformidade com o art. 11, caput, da Lei nº 
8.429, de 1992 , não há no julgado uma única linha a respeito da 

existência do dolo, ainda que genérico, circunstância por si só 
suficiente para descaracterizar o indigitado ato de improbidade 

administrativa. Recurso especial provido. (STJ - REsp 1.410.336 - 
(2012/0005917-6) - 1ª T. - Rel. Min. Ari Pargendler - DJe 03.02.2014 - p. 

2099) 

 

REPERCUSSÃO GERAL 

Tema 309 - Alcance das sanções impostas pelo art. 37, § 4º, da 
Constituição Federal aos condenados por improbidade 

administrativa. 

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISCUSSÃO SOBRE A 
POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE DETERMINADOS SERVIÇOS, COM 

DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO 
GERAL. (AI 791811 RG, Relator(a): Min. MIN. DIAS TOFFOLI, julgado em 

16/09/2010, DJe- 08-10-2010)  - ATUAL RE 656558 – Sem julgamento de 
mérito 

 

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO IRREGULAR DE 

VANTAGENS A SERVIDORES PÚBLICOS. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
CIVIL, COM PEDIDO DE ANULAÇÃO DOS ATOS CONCESSIVOS E DE 

RESSARCIMENTO DOS DANOS.1. Não se pode confundir a típica ação de 

improbidade administrativa, de que trata o artigo 17 da Lei 
8.429/92, com a ação de responsabilidade civil para anular atos 

administrativos e obter o ressarcimento do dano correspondente. 
Aquela tem caráter repressivo, já que se destina, 

fundamentalmente, a aplicar sanções político-civis de natureza 
pessoal aos responsáveis por atos de improbidade administrativa 

(art. 12). Esta, por sua vez, tem por objeto conseqüências de 
natureza civil comum, suscetíveis de obtenção por outros meios 

processuais.2. O especialíssimo procedimento estabelecido na Lei 
8.429/92, que prevê um juízo de delibação para recebimento da petição 

inicial (art. 17, §§ 8º e 9º), precedido de notificação do demandado (art.17, 
§ 7º), somente é aplicável para ações de improbidade administrativa 
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típicas.3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do 

art.543-C do CPC.(REsp 1163643/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO 
ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 30/03/2010) 

 

PROCESSO CIVIL - COMPETÊNCIA - AÇÃO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA - MAGISTRADO - A decisão que em reclamação 
declara a competência do Superior Tribunal de Justiça cede ao 

entendimento do Supremo Tribunal Federal, embora manifestado em 
outros processos, de que as ações de improbidade 

administrativa ajuizadas contra membros de tribunal devem ser 
processadas e julgadas no primeiro grau de jurisdição - Tudo porque a 

incompetência absoluta deve ser proclamada a qualquer tempo, sob pena de 
resultar em jurisdição, inútil, prestada em processo nulo. Agravo regimental 

desprovido. (STJ - AgRg-AgRg-AImprAdm 35 - (2011/0158947-4) - C.Esp. - 
Rel. Min. Ari Pargendler - DJe 07.02.2014 - p. 328) 

 

- STJ – RECURSO REPETITIVO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO  

TEMA: 701 – Resp 1366721 – Em 22/10/2013 – Primeira Seção – 

Relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho 

Controvérsia: "Direito administrativo. Improbidade administrativa. 

Indisponibilidade de bens do acionado. Artigo da Lei 8.429/92. Ausência 
de indicação de dilapidação patrimonial. Necessidade de demonstração 

de periculum in mora." 

 

 

REPERCUSSÃO GERAL 

Tema 666 - Imprescritibilidade das ações de ressarcimento por 
danos causados ao erário, ainda que o prejuízo não decorra de ato 

de improbidade administrativa. Decisão de 03/08/2013 

Ementa: ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. 

PRESCRIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA RESSALVA FINAL  REVISTA NO ARTIGO 

37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO 
GERAL. Apresenta repercussão geral   recurso extraordinário no qual se 

discute o alcance da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao 
erário prevista no artigo 37, § 5º, da Constituição Federal. (RE 669069 RG, 

Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 02/08/2013, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe- 26-08-2013 ) 

 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRERROGATIVA DE 
FORO. APLICAÇÃO A AGENTES POLÍTICOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 



 
AGRAVO IMPROVIDO. I – A prerrogativa de função para prefeitos em 

processo de improbidade administrativa foi declarada inconstitucional pela 
ADI 2.797/DF. II – Agravo regimental improvido.(AI 678927 AgR, 

Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 
02/12/2010, DJe- 01-02-2011)  

 

E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.429/1992, POR MAGISTRADO DE PRIMEIRA 
INSTÂNCIA, A AGENTES POLÍTICOS QUE DISPÕEM DE PRERROGATIVA DE 

FORO EM MATÉRIA PENAL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO 
EXPLÍCITO - CONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE 

OFÍCIO, DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL - MATÉRIA QUE, POR SER 
ESTRANHA À PRESENTE CAUSA, NÃO FOI EXAMINADA NA DECISÃO OBJETO 

DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO "JURA NOVIT 
CURIA" EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA - DESCABIMENTO - AÇÃO 

CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - COMPETÊNCIA DE 

MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, QUER SE CUIDE DE OCUPANTE DE 
CARGO PÚBLICO, QUER SE TRATE DE TITULAR DE MANDATO ELETIVO 

AINDA NO EXERCÍCIO DAS RESPECTIVAS FUNÇÕES - RECURSO DE AGRAVO 
IMPROVIDO. - Não se revela aplicável o princípio "jura novit curia" ao 

julgamento do recurso extraordinário, sendo vedado, ao Supremo Tribunal 
Federal, quando do exame do apelo extremo, apreciar questões que não 

tenham sido analisadas, de modo expresso, na decisão recorrida. 
Precedentes. - Esta Suprema Corte tem advertido que, tratando-se de 

ação civil por improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92), mostra-
se irrelevante, para efeito de definição da competência originária 

dos Tribunais, que se cuide de ocupante de cargo público ou de 
titular de mandato eletivo ainda no exercício das respectivas 

funções, pois a ação civil em questão deverá ser ajuizada perante 
magistrado de primeiro grau. Precedentes.  (AI 506323-AgR, STF – 

Segunda Turma, Relator(a) Min. Celso de Mello, Julgamento: 02.06.2009, 

DJ: 01.07.2009) (grifo da autora) 

 

A EXTENSÃO DA EXPRESSÃO “PATRIMÔNIO PÚBLICO” 

 

Informativo 430 – STJ – REsp 1.130.754-RS, Rel. Min. Humberto 
Martins, julgado em 13/4/2010.: 

 

(...) a Lei de Ação Popular (Lei n. 4.717/1965), em seu art. 1º, § 1º, ao 

definir o patrimônio público como bens e direitos de valor econômico, 
artístico, estético, histórico ou turístico, deixa claro que o termo 

“patrimônio público” deve ser entendido de maneira ampla, a 
abarcar não apenas o patrimônio econômico, mas também outros 



 
valores, entre eles, a moralidade administrativa. A Suprema Corte já 

se posicionou nesse sentido e, seguindo o mesmo entendimento, este 
Superior Tribunal tem decidido que a ação popular é instrumento hábil na 

defesa da moralidade administrativa, ainda que não exista dano econômico 
material ao patrimônio público (...) 

 

 

DECISÕES SOBRE ELEMENTO SUBJETIVO  

INFORMATIVO Nº 461 – Período de 01 a 4 de fevereiro de 2011 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ELEMENTO SUBJETIVO. 

Cuida-se, na origem, de ação civil pública (ACP) por ato de improbidade 

administrativa ajuizada em desfavor de ex-prefeito (recorrente) e empresa 
prestadora de serviços em razão da contratação da referida sociedade sem 

prévia licitação, para a prestação de serviços de consultoria financeira e 
orçamentária, com fundamento no art. 25, III, c/c art. 13, ambos da Lei n. 

8.666/1993. O tribunal a quo, ao examinar as condutas supostamente 

ímprobas, manteve a condenação imposta pelo juízo singular, concluindo 
objetivamente pela prática de ato de improbidade administrativa (art. 10, 

VIII, da Lei n. 8.429/1992, Lei de Improbidade Administrativa – LIA). Nesse 
contexto, a Turma deu provimento ao recurso, reiterando que o elemento 

subjetivo é essencial à caracterização da improbidade administrativa, tendo 
em vista a natureza de sanção inerente à LIA. Ademais, o ato de 

improbidade exige, para sua configuração, necessariamente, o efetivo 
prejuízo ao erário (art. 10, caput, da LIA), diante da impossibilidade de 

condenação ao ressarcimento de dano hipotético ou presumido. Na hipótese 
dos autos, diante da ausência de má-fé dos demandados (elemento 

subjetivo), bem como da inexistência de dano ao patrimônio público, uma 
vez que o pagamento da quantia de cerca de R$ 50 mil ocorreu em função 

da prestação dos serviços pela empresa contratada em razão de notória 
especialização, revela-se error in judicando na análise do ilícito apenas sob o 

ângulo objetivo. Dessarte, visto que ausente no decisum a afirmação do 

elemento subjetivo, incabível a incidência de penalidades por improbidade 
administrativa. Precedentes citados: REsp 805.080-SP, DJe 6/8/2009; REsp 

939.142-RJ, DJe 10/4/2008; REsp 678.115-RS, DJ 29/11/2007; REsp 
285.305-DF, DJ 13/12/2007, e REsp 714.935-PR, DJ 8/5/2006. REsp 

1.038.777-SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 3/2/2011. 

 

AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO 
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO NÃO 

DEVIDAMENTE DEMONSTRADO.INEXISTÊNCIA DE DOLO APTO A 
CARACTERIZAR A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.1. O juízo acerca da 

ilegalidade do ato tido como ímprobo, sem a devida demonstração do 
elemento subjetivo dos agentes públicos, não é suficiente para a condenação 
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por improbidade administrativa (precedentes idênticos).2. "É razoável 

presumir vício de conduta do agente público que pratica um ato contrário ao 
que foi recomendado pelos órgãos técnicos, por pareceres jurídicos ou pelo 

Tribunal de Contas. Mas não é razoável que se reconheça ou presuma esse 
vício justamente na conduta oposta: de ter agido segundo aquelas 

manifestações, ou de não ter promovido a revisão de atos praticados como 
nelas recomendado, ainda mais se não há dúvida quanto à lisura dos 

pareceres ou à idoneidade de quem os prolatou. Nesses casos, não tendo 
havido conduta movida por imprudência, imperícia ou negligência, não há 

culpa e muito menos improbidade. A ilegitimidade do ato, se houver, estará 
sujeita a sanção de outra natureza, estranha ao âmbito da ação de 

improbidade." (REsp nº 827.445/SP, Relator Ministro Luiz Fux, Relator p/ 
acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, in DJe 8/3/2010).3. 

"A jurisprudência desta Corte já se manifestou no sentido de que se faz 
necessária a comprovação dos elementos subjetivos para que se repute uma 

conduta como ímproba (dolo, nos casos dos artigos 11 e 9º e, ao menos, 

culpa, nos casos do artigo 10), afastando-se a possibilidade de punição com 
base tão somente na atuação do mal administrador ou em supostas 

contrariedades aos ditames legais referentes à licitação, visto que nosso 
ordenamento jurídico não admite a responsabilização objetiva dos agentes 

públicos." (REsp nº 997.564/SP, Relator Ministro Benedito Gonçalves, 
Primeira Turma, in DJe 25/3/2010).4. Agravos regimentais providos.(AgRg 

no REsp 1065588/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 21/02/2011) 

 

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JUÍZO DE COGNIÇÃO 

SUMÁRIA QUE INDICA A INDEVIDA DISPENSA DE PROCESSO LICITATÓRIO 
E A VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA.TIPICIDADE DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, EM QUE 
PESE A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ECONÔMICO AO ERÁRIO. CAUSA DE PEDIR 

SUFICIENTE PARA EVENTUAL APLICAÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE DA 

SIMPLES DISPENSA DA SANÇÃO.1. Em que pese o entendimento de que as 
instâncias originárias são soberanas na análise das provas, sendo vedado ao 

STJ revolver em recurso especial matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ), 
no presente caso, o cerne do debate transborda da aferição fática e deságua 

em uma discussão de direito.2. O Tribunal de origem entendeu que o termo 
aditivo que complementou o valor inicialmente subfaturado, mesmo diante 

de um juízo de cognição sumária que indicava a ausência de licitação e a 
violação dos princípios basilares da administração pública, foi suficiente para 

recompor o prejuízo sofrido pelo erário, de forma que não subsistiu a 
configuração da improbidade administrativa.3. A lesão a princípios 

administrativos contida no art. 11 da Lei n.8.429/92 não exige dolo 
específico na conduta do agente nem prova da lesão ao erário. Basta 

a vontade de praticar o ato descrito na norma para ficar configurado 
o ato de improbidade.4. Devem os autos retornar às instâncias ordinárias 

para, por meio da instrução probatória, constatar se houve ou não violação 



 
dos princípios que regem a administração pública, bem como se o certame 

licitatório foi dispensado indevidamente, sendo tais fatos, caso 
comprovados, causa de pedir suficientes a ensejar a aplicação das sanções 

cominadas na Lei n. 8.429/92.Agravo regimental improvido.(AgRg no REsp 
1100213/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 02/12/2010, DJe 14/12/2010) 

 

 

DECISÃO IMPORTANTE SOBRE APLICAÇÃO DA PRERROGATIVA DE 

FUNÇÃO 

CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE CONTRA 

GOVERNADORDE ESTADO. DUPLO REGIME SANCIONATÓRIO DOS AGENTES 
POLÍTICOS:LEGITIMIDADE. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO: 

RECONHECIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. PROCEDÊNCIA 
PARCIAL DA RECLAMAÇÃO. 1. Excetuada a hipótese de atos de 

improbidade praticados pelo Presidente da República (art. 85, V), 

cujo julgamento se dá em regime especial pelo Senado Federal (art. 
86), não há norma constitucional alguma que imunize os agentes 

políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, de qualquer das 
sanções por ato de improbidade previstas no art. 37, § 4.º. Seria 

incompatível com a Constituição eventual preceito normativo 
infraconstitucional que impusesse imunidade dessa natureza. 2. Por decisão 

de 13 de março de 2008, a Suprema Corte, com apenas um voto contrário, 
declarou que “compete ao Supremo Tribunal Federal julgar ação de 

improbidade contra seus membros” (QO na Pet. 3.211-0, Min. Menezes 
Direito, DJ 27.06.2008). Considerou, para tanto, que a prerrogativa de 

foro, em casos tais, decorre diretamente do sistema de 
competências estabelecido na Constituição, que assegura a seus 

Ministros foro por prerrogativa de função, tanto em crimes comuns, 
na própria Corte, quanto em crimes de responsabilidade, no Senado 

Federal. Por isso, "seria absurdo ou o máximo do contra-senso conceber 

que ordem jurídica permita que Ministro possa ser julgado por outro órgão 
em ação diversa, mas entre cujas sanções está também a perda do cargo. 

Isto seria a desestruturação de todo o sistema que fundamenta a 
distribuição da competência" (voto do Min.Cezar Peluso). 3. Esses mesmos 

fundamentos de natureza sistemática autorizam a concluir, por 
imposição lógica de coerência interpretativa, que norma 

infraconstitucional não pode atribuir a juiz de primeiro grau o 
julgamento de ação de improbidade administrativa, com possível 

aplicação da pena de perda do cargo, contra Governador do Estado, 
que, a exemplo dos Ministros do STF, também tem assegurado foro 

por prerrogativa de função, tanto em crimes comuns (perante o 
STJ), quanto em crimes de responsabilidade (perante a respectiva 

Assembléia Legislativa). É de se reconhecer que, por inafastável simetria 
com o que ocorre em relação aos crimes comuns (CF, art. 105, I, a), há, em 



 
casos tais, competência implícita complementar do Superior Tribunal 

de Justiça. 4. Reclamação procedente, em parte. (Rcl 2790 / SC, STJ – 
Corte Especial, Relator(a) Min. Teori Albino ZAvaski, Julgamento: 

02.12.2009, DJ: 04.03.2010). (grifo da autora) 

 

COMPETÊNCIA POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE 
– NATUREZA – PRECEDENTE. De acordo com o entendimento consolidado no 

Supremo, a ação de improbidade administrativa possui natureza civil e, 
portanto, não atrai a competência por prerrogativa de função. 

(RE 377114 AgR, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, 
julgado em 05/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe- 29-08-2014) 

 

RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 7º DA 

LEI Nº 8.429/92. GARANTIA DE FUTURA EXECUÇÃO. 
INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE.1 - 

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 7º da Lei nº 8.429/92, 

tem decidido que, por ser medida de caráter assecuratório, a decretação de 
indisponibilidade de bens (ainda que adquiridos anteriormente à prática do 

suposto ato de improbidade), incluído o bloqueio de ativos financeiros, deve 
incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento 

do dano, levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa 
civil.Precedentes.2 - A constrição não deve recair sobre o patrimônio total do 

réu, mas tão somente sobre parcela que se mostre suficiente para assegurar 
futura execução. Para além disso, afora as impenhorabilidades legais, a 

atuação judicial deve também resguardar, na extensão comprovada pelo 
interessado, pessoa física ou jurídica, o acesso a valores indispensáveis, 

respectivamente, à sua subsistência (mínimo existencial) ou  à continuidade 
de suas atividades. Precedente.3 - Recurso especial parcialmente 

provido.(REsp 1161049/PA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 29/09/2014) 

 

QUESTÕES DE CONCURSOS SOBRE O ASSUNTO 

 

1 - Q427954 ( Prova: VUNESP - 2014 - DPE-MS - Defensor Público / Direito 

Administrativo / Improbidade administrativa - Lei 8.429/92;  Disposições 

gerais;  Atos de Improbidade Administrativa e suas Sanções;  Demais 

disposições da Lei 8.429/92;  ) 

Assinale a alternativa que corretamente analisa aspectos da improbidade 

administrativa. 



 
 a) A autoridade administrativa, que representar ao Ministério Público 

para solicitar o sequestro de bens do agente que tenha enriquecido 

ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público, poderá deixar de 

instaurar ou extinguir o processo administrativo que verse sobre os 

fatos. 

 b) Os Senadores e Deputados Federais gozam da imunidade 

parlamentar, mas, no entanto, como essa se refere à responsabilidade 

criminal e a improbidade administrativa não constitui crime, não há 

impedimento para a aplicação da Lei Federal n.º 8.429/92 aos 

parlamentares. 

 c) Os particulares em colaboração com o Poder Público, que atuem 

sem vínculo de emprego, mediante delegação, requisição ou 

espontaneamente não poderão ser considerados sujeitos ativos para 

fins de prática de sujeição à lei de improbidade administrativa. 

 d) A jurisprudência admite que haja caracterização de improbidade 

por conduta culposa em todas as hipóteses de atos de improbidade 

previstos na Lei Federal n.º 8.429/92, sobretudo em relação à 

presunção de culpa quando demonstração de enriquecimento sem 

causa. 

 

 

2 - Q429818 ( Prova: FCC - 2014 - MPE-PA - Promotor de Justiça / Direito 

Administrativo / Improbidade administrativa - Lei 8.429/92;  Demais 

disposições da Lei 8.429/92;  ) 

No tocante à improbidade administrativa, a Lei nº 8.429/92 determina que 

 a) as pessoas jurídicas estão sujeitas às penalidades patrimoniais e 

restritivas de direito ali estipuladas. 

 b) a decisão condenatória proferida por órgão judicial colegiado 

produz efeitos imediatos no tocante à suspensão dos direitos políticos 

do réu condenado. 

 c) somente a autoridade jurisdicional é competente para determinar o 

afastamento provisório do agente público acusado, quando a medida 

se fizer necessária à instrução processual. 

 d) é vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações baseadas na 

referida lei. 



 
 e) a ação de improbidade, em relação ao servidor titular de cargo 

efetivo, prescreve no prazo de cinco anos, contados do conhecimento 

do ato ilícito. 

 

 

3 - Q419644 ( Prova: TRF - 2ª Região - 2014 - TRF - 2ª REGIÃO - Juiz 

Federal / Direito Administrativo / Improbidade administrativa - Lei 

8.429/92;  Disposições gerais;  ) 

No tocante à improbidade administrativa, disciplinada pela Lei nº 8.429/92, 

assinale a opção em conformidade com o entendimento dominante em 

doutrina e no Superior Tribunal de Justiça: 

 a) Todos os atos de improbidade administrativa previstos nos artigos 

9º (enriquecimento ilícito), 10 (que causam dano ao erário) e 11 

(violação de princípios da Administração Pública) podem ser praticados 

com dolo ou culpa. 

 b) Quem não é agente público (o terceiro, previsto no artigo 3º da Lei 

nº 8.429/92) não pode responder isoladamente (sem a presença de 

qualquer agente público), em ação de improbidade, e ser submetido às 

medidas gerais previstas no artigo 12 da mencionada legislação. 

 c) Em caso de dano ao erário, causado por agente que comete ato de 

improbidade administrativa, é firme a orientação de que a prescrição 

está sujeita aos prazos disciplinados no art. 23 da Lei nº 8.429/92. 

 d) Na aplicação das medidas estipuladas no art. 12 da Lei nº 8.429/92 

(incisos I, II e III), reconhecida a improbidade do servidor, o 

magistrado está vinculado à aplicação de todas as modalidades ali 

previstas, tendo liberdade apenas no que se refere à gradação, haja 

vista que o § 4º do art. 37 da Constituição Federal encontra-se no 

imperativo. 

 e) No âmbito da improbidade administrativa, após o julgamento do 

tribunal de segundo grau, mantendo condenação do agente público, a 

legislação admite a perda imediata do cargo público, sem prejuízo de 

futuro retorno na hipótese de reforma do julgado por tribunal superior. 

 

 



 
4 - Q423514 ( Prova: FGV - 2014 - OAB - Exame de Ordem Unificado - XIV 

- Primeira Fase / Direito Administrativo / Improbidade administrativa - Lei 

8.429/92;  Atos de Improbidade Administrativa e suas Sanções;  ) 

Caio, chefe de gabinete do prefeito do município X, ocupante exclusivamente 

de cargo em comissão, conhecendo os planos concretos da prefeitura para 

levar asfaltamento, saneamento e outras intervenções urbanísticas a um 

bairro mais distante, revela a alguns construtores tal fato, levando-os a 

adquirir numerosos terrenos naquela localidade antes que ocorresse sua 

valorização imobiliária. Caio recusa, expressamente, todos os presentes 

enviados pelos construtores.  

   

Sobre a situação hipotética descrita acima, assinale a opção correta. 

 a) O ato de improbidade pode estar configurado com a mera 

comunicação, antes da divulgação oficial, da medida a ser adotada 

pela prefeitura, que valorizará determinados imóveis, ainda que não 

tenha havido qualquer vantagem para Caio. 

 b) A configuração da improbidade administrativa depende, sempre, da 

existência de enriquecimento ilícito por parte de Caio ou de lesão ao 

erário, requisitos ausentes no caso concreto. 

 c) Caio, caso venha a ser condenado criminalmente pela prática das 

condutas acima descritas, não poderá responder por improbidade 

administrativa, sob pena de haver bis in idem. 

 d) Caio não responde por ato de improbidade, por não ser servidor de 

carreira; responde, todavia, por crime de responsabilidade, na 

qualidade de agente político, ocupante de cargo em comissão. 

 

 

5 - Q423861 ( Prova: MPE-RS - 2014 - MPE-RS - Geólogo / Direito 

Administrativo / Improbidade administrativa - Lei 8.429/92;  Disposições 

gerais;  Atos de Improbidade Administrativa e suas Sanções;  Demais 

disposições da Lei 8.429/92;  ) 

Quanto à improbidade administrativa, assinale a alternativa correta. 

 a) A Lei de Improbidade Administrativa não autoriza, para evitar o 

chamado bis in idem, a cominação cumulativa de sanções ao 

responsável pelo ato de improbidade. 



 
 b) Apenas o Ministério Público tem legitimidade para requerer ao juízo 

competente a decretação do sequestro dos bens do agente ou do 

terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao 

patrimônio público. 

 c) As disposições da Lei de Improbidade Administrativa são aplicáveis, 

no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza 

ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie 

sob qualquer forma direta ou indireta. 

 d) O ato de improbidade administrativa reclama, sempre, segundo a 

Lei de Improbidade Administrativa, agir doloso de seu agente, não 

sendo admitido na modalidade culposa. 

 e) O Juiz poderá deferir cautelarmente, a requerimento do Ministério 

Público, para fins de garantia da instrução da Ação de Improbidade 

Administrativa, a suspensão dos direitos políticos do agente público 

que figura no polo passivo da relação processual. 

 

 

6 - Q413313 ( Prova: FCC - 2014 - TRF - 4ª REGIÃO - Analista Judiciário - 

Área Judiciária / Direito Administrativo / Improbidade administrativa - Lei 

8.429/92;  Atos de Improbidade Administrativa e suas Sanções;  ) 

Mauricio é vizinho de Pedro, servidor público municipal que trabalha na 

secretaria municipal de obras, especificamente na área de aprovação de 

projetos. Em razão da amizade que mantém, Mauricio pediu a Pedro que 

priorizasse a aprovação do projeto de reforma de uma casa que possui no 

litoral. Em troca, ofereceu a ele um ano de utilização da casa, 

gratuitamente, o que foi prontamente aceito. Com base nesse contexto 

 a) Mauricio e Pedro, apenas, podem ser processados por ato de 

improbidade se for comprovada conduta dolosa e o efetivo prejuízo ao 

erário. 

 b) Mauricio e Pedro podem ser processados, apenas, no campo penal, 

tendo em vista que não houve prejuízo ao erário, afastada a 

configuração de ato de improbidade administrativa. 

 c) Pedro pode ser responsabilizado por ato de improbidade e Mauricio, 

apenas, no campo administrativo. 



 
 d) Mauricio pode ser responsabilizado por ato de improbidade e Pedro, 

apenas, no campo administrativo infracional. 

 e) Mauricio e Pedro podem ser processados por ato de improbidade, 

sem prejuízo da responsabilização no campo penal. 

 

 

7 - Q418064 ( Prova: CESPE - 2014 - TJ-SE - Titular de Serviços de Notas 

e de Registros - Provimento / Direito Administrativo / Improbidade 

administrativa - Lei 8.429/92;  Demais disposições da Lei 8.429/92;  ) 

No que concerne à improbidade administrativa, assinale a opção correta 

segundo as disposições da Lei n.º 8.429/1992. 

 a) Recebida a petição inicial da ação de improbidade administrativa, o 

juiz pode, em decisão fundamentada e no prazo legal, rejeitar a ação 

se estiver convencido da inexistência de improbidade. 

 b) Diferentemente da suspensão dos direitos políticos, a perda da 

função pública só se efetiva com o trânsito em julgado da sentença 

condenatória. 

 c) Não constitui ato de improbidade administrativa a omissão culposa 

que cause lesão ao erário, já que a lei exige a má-fé por parte do 

agente público. 

 d) Notários e registradores não estão sujeitos às penalidades da lei 

em questão referentes a enriquecimento ilícito por não serem 

considerados agentes públicos para os fins dessa lei. 

 e) No caso de réu que ocupe cargo em comissão, a ação de 

improbidade administrativa deverá ser ajuizada dentro do prazo 

prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares 

puníveis com destituição do cargo em comissão. 

 

 

8 - Q413483 ( Prova: CESPE - 2014 - PGE-PI - Procurador do Estado 

Substituto / Direito Administrativo / Improbidade administrativa - Lei 

8.429/92;  Disposições gerais;  Demais disposições da Lei 8.429/92;  ) 

      Um agente público, ocupante exclusivamente de cargo em comissão, foi 

preso em flagrante em uma operação da Polícia Federal por desvio de verba 



 
pública. Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta nos 

termos da Lei de Improbidade Administrativa e da Lei n.º 8.112/1990. 

 a) O ajuizamento da ação de improbidade, ante as repercussões 

sancionatórias na esfera administrativa, obstará a instauração de 

processo administrativo disciplinar. 

 b) Ocorrendo o ajuizamento de ação penal, a ação de improbidade 

administrativa e o processo administrativo disciplinar ficarão 

suspensos até o trânsito em julgado do processo na esfera criminal. 

 c) Se o servidor for condenado a reparar o prejuízo causado ao erário 

por meio da ação de improbidade e vier a falecer, a obrigação não 

poderá estender aos seus sucessores, pois a pena tem caráter pessoal. 

 d) Por não possuir vínculo efetivo com a administração, o servidor não 

estará sujeito às sanções decorrentes do ato de improbidade 

administrativa, que só são aplicadas aos servidores públicos que 

possuam cargo efetivo. 

 e) Não haverá a possibilidade de acordo ou transação em sede de 

ação de improbidade administrativa, mesmo que o referido agente 

público realize o ressarcimento ao erário antes da sentença. 

 

 

9 - Q413748 ( Prova: TRT 23R (MT) - 2014 - TRT - 23ª REGIÃO (MT) - Juiz 

Substituto / Direito Administrativo / Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990;  

Concurso público;  Acumulação de cargos e funções;  Sistema constitucional 

de remuneração;  Associação sindical e direito de greve;  Improbidade 

administrativa - Lei 8.429/92;  Atos de Improbidade Administrativa e suas 

Sanções;  ) 

Sobre o regime jurídico dos servidores estatais (titulares de cargos ou 

empregos públicos), assinale a alternativa CORRETA: 

 a) A acessibilidade aos cargos e empregos públicos se dá por meio de 

concurso público, salvo nos casos de contratação para o atendimento 

de necessidade temporária de excepcional interesse público, quando a 

atividade é temporária ou na ocorrência de alguma contingência 

incomum que reclame satisfação imediata e provisória; 



 
 b) Os servidores púbicos possuem livre direito à greve, entretanto, o 

direito de sindicalização poderá ser exercido apenas nos termos e 

limites estabelecidos em lei específica; 

 c) Aos servidores estatais é vedada a acumulação remunerada de 

cargos e funções públicas na Administração Direta, sendo, contudo, 

permitida a acumulação de empregos públicos na Administração 

Indireta; 

 d) Nos casos de servidores titulares de cargos públicos, os atos de 

improbidade administrativa, sem prejuízo da ação penal cabível, 

poderão acarretar a suspensão dos direitos políticos, perda da função 

pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento do erário, o que já 

não se aplica aos empregados públicos já que regidos pela CLT; 

 e) Os subsídios e os vencimentos dos ocupantes de cargos e 

empregos públicos são irredutíveis, não se admitindo ressalvas, por se 

tratar de garantia constitucional. 

 

 

10 - Q411256 ( Prova: TRF - 4ª REGIÃO - 2014 - TRF - 4ª REGIÃO - Juiz 

Substituto / Direito Administrativo / Improbidade administrativa - Lei 

8.429/92;  Demais disposições da Lei 8.429/92;  ) 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.  

Com base na atual redação da Lei nº 9.784/99, ao regular o processo 

administrativo no âmbito da administração pública federal:  

I. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos 

processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações em matéria 

de sua competência. Uma vez concluída a instrução de processo 

administrativo, a Administração tem o prazo de até 30 (trinta) dias para 

decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. 

II. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e 

dos fundamentos jurídicos, quando, entre outras hipóteses: neguem, 

limitem ou afetem direitos ou interesses; imponham ou agravem deveres, 

encargos ou sanções; dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo 

licitatório; deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou 

discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios finais. 

III. A desistência do pedido formulado ou até mesmo a renúncia a direitos 

disponíveis feita pelo administrado são causas de extinção do processo 

administrativo o qual tenha proposto. Contudo, a desistência ou a renúncia 



 
formulada pelo administrado não prejudica automaticamente o andamento 

do feito respectivo nas hipóteses em que a Administração considere que o 

interesse público assim o exija. 

IV. Em caso de recurso da decisão administrativa, se o recorrente alegar 

violação de enunciado de súmula vinculante, cabe ao órgão competente para 

decidir sobre o referido recurso explicitar as razões da aplicabilidade ou da 

inaplicabilidade da súmula. Além disso, acolhida pelo Supremo Tribunal 

Federal a reclamação fundada em violação de enunciado da súmula 

vinculante, dar-se-á ciência à autoridade prolatora e ao órgão competente 

para o julgamento do recurso, os quais deverão adequar as futuras decisões 

administrativas em casos semelhantes, sob pena de responsabilização 

pessoal nas esferas cível, administrativa e penal. 

 a) Estão corretas apenas as assertivas I e II. 

 b) Estão corretas apenas as assertivas II e III. 

 c) Estão corretas apenas as assertivas I, III e IV. 

 d) Estão corretas apenas as assertivas II, III e IV. 

 e) Estão corretas todas as assertivas. 
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