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IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

 Conceito: 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.  

 

 Fonte: art. 37, § 4º, da CF e Lei 8.429/921  

 

 Natureza do Ilícito de Improbidade: natureza de ilícito civil, conforme 

decisão do STF na ADIN 2797.  

 

DICA IMPORTANTE: 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). 

 

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

parágrafo único. 

                                                             
1 Alterada pelas Leis 13.019/2014 (que foi alterada pela Lei n. 13.204/2015) e pela Lei 13.246/2015 
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Dispõe o art. 1º que os atos de improbidade praticados por qualquer agente 

público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de 

Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja 

criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por 

cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei. O 

parágrafo único, por sua vez, afirma que estão também sujeitos às penalidades os 

atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba 

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

daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com 

menos de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, 

nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos 

cofres públicos. 

 

DICA IMPORTANTE: observe que para as pessoas jurídicas 

elencadas no parágrafo único a sanção patrimonial aplicável 

restringe-se à repercussão do ilícito aos cofres públicos. 

 

 Sujeito ativo do ato de improbidade 

O art. 2° conceitua agente público, para os efeitos da Lei de Improbidade 

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 mencionadas no 

artigo anterior2. O conceito é ampliado no art. 3º que afirma que as disposições da 

lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, 

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

qualquer forma direta ou indireta. 

 

                                                             
2
 A posição atual do STF é que o agente político responde por ato de improbidade no juízo de primeiro grau  
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 Modalidades de Atos de Improbidade:   

 Importam enriquecimento ilícito: 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. Art. 9º.  

 

 Causam  prejuízo ao erário:  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. 

Art. 10  

 

 Atentam contra os  princípios da administração: 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. 

Art. 11 

DICA IMPORTANTE: É imprescindível fazer a leitura dos art. 

9º, 10 e 11. As provas exigem o conhecimento das condutas 

descritas nos respectivos incisos!!! 

 

 

 

JURISPRUDÊNCIA 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE A 

VEREADORES. DOLO GENÉRICO. SUSPENSÃO DE DIREITOS 
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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) 

 

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA 

QUE INDICA A INDEVIDA DISPENSA DE PROCESSO LICITATÓRIO E A VIOLAÇÃO 
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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) 

 

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) 
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PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATO 

ATENTATÓRIO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO. EXIGÊNCIA DE DOLO. DOLO 

GENÉRICO. INOCORRÊNCIA. MERA IRREGULARIDADE 

ADMINISTRATIVA.MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO QUE DÁ PELA IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO.1. Cuida-se de imputação consistente na utilização de parte da verba de 

convênio, firmado entre o Município de Itapemirim/ES e a FUNASA para obras de 

saneamento, com o objetivo de fechar a folha de pagamento dos servidores do 

Município, valores que foram devolvidos, posteriormente, e utilizados na finalidade 

do convênio.2. Na ausência de demonstração de dolo pelo agente público, 

descaracterizada está a imputação de improbidade administrativa pelo art. 11 da 

Lei 8.429/1992, na linha da jurisprudência consolidada desta Corte, devendo ser 

mantido o acórdão que deu pela improcedência do pedido, inclusive com a 

manifestação favorável do MP do Estado, autor da ação.3. Agravo regimental 

desprovido.(AgRg no REsp 1306752/ES, Rel. Ministro OLINDO MENEZES 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado 

em 23/02/2016, DJe 03/03/2016) 

 

ANOTAÇÕES DA AULA 
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RESOLUÇÃO DE QUESTÕES  

 

1. (Prefeitura de Porto Alegre – RS - Prova: Procurador Municipal - 2016) 

– adaptada 

Analise as assertivas: 

I. A Lei de Improbidade não atinge pessoa que exerce função pública 

temporariamente e sem remuneração. ERRADA  

II. Não comete ato de improbidade o Administrador Fiscal que concede benefício 

administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou 

regulamentares e que age negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, 

porque isso constitui, tão somente, violação à Lei de Responsabilidade Fiscal. 

ERRADA  

 

2. ( TRE-MT – CESPE – ANALISTA JUDICIÁRIO – 2015) - adaptada 

A Lei de Improbidade Administrativa aplica-se aos agentes públicos e a todos 

aqueles que, mesmo transitoriamente ou sem remuneração, exerçam funções em 

entidade pública, não se aplicando a terceiros sem relação com a administração e 

que se beneficiem de forma indireta da prática do ato de improbidade administrativa. 

ERRADA 

 

3. (TRT - 16ª REGIÃO (MA) - Prova: Juiz do trabalho – 2015) 

Considerando as afirmações abaixo, assinale a alternativa CORRETA: 

I. Nos termos da jurisprudência recente do STF, os agentes políticos estão 

sujeitos a uma “dupla normatividade em matéria de improbidade, com objetivos 

distintos”, tanto aquela fundada na Lei nº 8.429/92, quanto àquela decorrente da Lei 

nº 1.079/50. 
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II. Qualquer pessoa física ou entidade privada que utilize, arrecade, guarde, 

gerencie ou administre dinheiro, bens ou valores públicos ou pelos quais a União 

responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações pecuniárias, igualmente está 

alcançados pelo império da Lei de Improbidade. 

III. Em face de entendimento jurisprudencial predominante, diversas autoridades 

estão sujeitas a foro privilegiado na ação de improbidade. 

IV. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência do STJ associam a improbidade 

administrativa à noção de desonestidade, de má-fé do agente público. Somente em 

hipóteses excepcionais, por força de inequívoca disposição legal, é que se admite a 

configuração de improbidade por ato culposo, como ocorre no art. 10 da Lei 

8.429⁄92. O enquadramento nas previsões dos arts. 9º e 11 da Lei de Improbidade, 

portanto, não pode prescindir do reconhecimento de conduta dolosa. 

 

a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 

b) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

d) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

e) Todas as afirmativas estão corretas. 

LETRA B 

 

4. TRT - 23ª REGIÃO (MT) - Juiz Substituto 

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. 

ERRADA 

 

5. CESPE - 2015 -  TRE/GO – ANALISTA JUDICIÁRIO 
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Embora possa corresponder a crime definido em lei, o ato de improbidade 

administrativa, em si, não constitui crime. CORRETA 

 

 

QUESTÕES DE CONCURSO 

1. TRT - 23ª REGIÃO (MT) - Juiz Substituto 

 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. 

ERRADA 

 

2. JUIZ DO TRABALHO - TRT 20ªR - 2012 – FCC – Em procedimento 

investigatório instaurado pela autoridade administrativa competente, após 

representação de cidadão, restou comprovado que Secretário de Estado e 

funcionário público receberam, de diretor de empresa privada, vantagem econômica 
para intermediar a liberação de verba pública. De acordo com a Lei no 8.429/92, que 

trata dos atos de improbidade administrativa,  

a) apenas o funcionário público sujeita-se às penas estabelecidas na referida 
legislação, que incluem perda da função pública, perda dos bens acrescidos 

ilicitamente a seu patrimônio e multa. errada 

b) o funcionário público e o Secretário de Estado sujeitam-se às penas estabelecidas 

na referida legislação, cabendo a este último, dada a sua condição de agente político, 
apenas a pena de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos. errada 

c) o funcionário público, o Secretário de Estado e o diretor da empresa privada 

sujeitam-se às penas previstas na referida legislação que, entre outras, inclui multa 
civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com 

o Poder Público. correta 

d) o funcionário público e o Secretário de Estado sujeitam-se às penas estabelecidas 
na referida legislação, que incluem perda da função pública e multa, desde que 

comprovado o prejuízo ao erário. errada 

e) apenas o Secretário de Estado sujeita-se às penas estabelecidas na referida 

legislação, que correspondem à perda da função pública e suspensão dos direitos 
políticos, sem prejuízo das demais cominações previstas na legislação penal e civil. 

errada 
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Gabarito: C 

 

3. CESPE - 2015 -  TRE/GO – ANALISTA JUDICIÁRIO 

Embora possa corresponder a crime definido em lei, o ato de improbidade 

administrativa, em si, não constitui crime. CORRETA 

 

4. 2015 – CESPE – DPU – DEFENSOR PÚBLICO 

O rol de condutas tipificadas como atos de improbidade administrativa constante na 

Lei de Improbidade (Lei n.º 8.429/1992) é taxativo. 

ERRADA 

 

5. 2014 - MPE-PR - Promotor de Justiça - (ADAPTADA) 

Estão também sujeitos às penalidades da referida lei os atos de improbidade 

praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou 

incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público bem como daquelas para cuja criação 

ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de cinquenta por cento 

do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial 

à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos; 

CORRETA 

 

6. 2014 – VUNESP – DPE/MS – DEFENSOR PÚBLICO - (ADAPTADA) 

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. 

ERRADA 

 

7. 2014 – FCC – MPE/PA – PROMOTOR DE JUSTIÇA (ADAPTADA) 
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As pessoas jurídicas estão sujeitas às penalidades patrimoniais e restritivas de 

direito ali estipuladas. 

ERRADA 
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