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BLOCO 23 

 

 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - I 

 

 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). 

 

                                                             
1 A Lei 8.429/92 foi alterada pela Lei 13.019/2014 e 13.204/2015.  
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 Sujeito passivo do ato de improbidade – rol previsto no art. 1º, caput e 

parágrafo único. 

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  

 

 Decorrem Decorrentes de Concessão ou Aplicação Indevida de 

Benefício Financeiro ou Tributário: O art. 10-A foi incluído pela LC 

157, de 30.12.2016, que estabelece que 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. LC n. 116/2003 é a Lei que dispõe sobre o Imposto Sobre 

Serviços de Qualquer Natureza (ISS), tributo de competência dos 

Municípios e do Distrito Federal. 

 

 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 
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DICA IMPORTANTE: É imprescindível fazer a leitura dos art. 9º, 

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

descritas nos respectivos incisos!!! 
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BLOCO 24 

 

IMPROBIDADE - II 

 

 Sanções aplicáveis ao ato de improbidade – Art. 12  

Possíveis sanções por ato de improbidade – art. 12 

(aplicáveis cumulativamente ou não) 

Atos que 

importem 

enriquecimento 

ilícito 

Atos que 

importem dano 

ao erário 

Atos decorrentes de 

concessão ou 

aplicação indevida de 

benefício financeiro 

ou tributário  

Atos que violem 

princípios. Da 

Administração 

- perda de bens e 

valores acrescidos 

indevidamente 

(quem acresce 

ilicitamente é o 

agente) 

- perda de bens 

e valores 

acrescidos 

indevidamente  

(quem acresce 

ilicitamente é o 

terceiro) 

_______ _______ 

- perda da função 

pública 

- 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 – 5 a 8 anos 

- suspensão de direitos 

políticos – 3 a 5 anos 

- multa civil – até 

3 vezes o valor do 

- multa civil – 

até 2 vezes o 

- multa civil – até 3 

vezes o valor do 

- multa civil – até 100 

vezes o valor da 
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acrescido valor do dano benefício financeiro ou 

tributário concedido 

remuneração do agente 

- proibição de 

contratar com o 

Poder Público e de 

receber benefícios 

e incentivos fiscais 

– 10 anos 

- proibição de 

contratar com o 

Poder Público e 

de receber 

benefícios e 

incentivos fiscais 

– 5 anos 

_________ - proibição de contratar 

com o Poder Público e de 

receber benefícios e 

incentivos fiscais – 3 

anos 

 

-  PRESCRIÇÃO – art. 23       

a)  até 5 anos após o término do exercício de mandato, cargo em comissão 

ou função de confiança. 

b) prazo das faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço 

público – para servidor de cargo efetivo ou emprego 

c) até cinco anos da data da apresentação à administração pública da 

prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do 

art. 1o desta Lei. (texto incluído pela Lei 13.019/2014 com a redação dada 

pela Lei 13.204/2015)          

d) são imprescritíveis as ações de ressarcimento por danos causados por agente 

público - art. 37, § 5º, da CF – se prescrita para outros fins o mesmo não ocorrerá 

quanto ao ressarcimento. 

 

- REPERCUSSÕES GERAIS SOBRE ASSUNTO 

- Tema 666 - Imprescritibilidade das ações de  ressarcimento por danos causados ao 

erário, ainda que o prejuízo não decorra de ato de improbidade administrativa. RE 

669069  - Mérito julgado em 04.02.2016 

Tese fixada: “é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda 

Pública decorrente de ilícito civil”. 
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- Tema 897 -  RE 852475 - Prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário 

em face de agentes públicos por ato de improbidade administrativa. SEM JULGAMENTO 

DE MÉRITO  

 - Tema 899 - RE 636886 - Prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário 

fundada em decisão de Tribunal de Contas. SEM JULGAMENTO DE MÉRITO 
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QUESTÕES 

 

1 - (VUNESP - 2011 - TJ-SP - Juiz / Direito Administrativo / Improbidade 

Administrativa;  ) 

Manezinho Araújo, amigo do Prefeito de Bocaina do Sul, agindo com identidade de 
propósitos, recebia do alcaide cártulas emitidas pela municipalidade para pagamento de 

supostos serviços prestados. Ao depois, depositava as quantias respectivas na conta de 

Expedita Brancaleone, mulher do chefe do executivo local. 

 

É correto afirmar que: 

a) somente o prefeito municipal pode ser condenado por improbidade administrativa. 

b) Manezinho Araújo pode ser condenado pela prática de improbidade administrativa. 

c) tanto o alcaide quanto Manezinho somente podem ser responsabilizados na esfera 

penal. 

d) somente Manezinho pode ser responsabilizado por ato de improbidade. 

e) somente Expedita Brancaleone pode ser condenada pela prática de ato de 

improbidade administrativa. 

 

2 - ( Prova: VUNESP - 2011 - TJ-SP - Juiz / Direito Administrativo / 

Improbidade Administrativa;  ) 

Na improbidade administrativa, o julgador poderá reconhecer o efeito prodrômico da 

prestação jurisdicional monocrática quando: 

 

I. só o réu recorre, transitando em julgado a sentença para o autor da ação;  

II. o Ministério Público recorre e pleiteia pena não prevista no requisitório inicial;  
III. o ente de direito público recorre, pleiteando pena isonômica aos réus;  

IV. o autor da ação recorre, pedindo que seja aplicada ao servidor público a mesma 

penalidade imposta ao particular;  

V. tiver que impedir reformatio in pejus indireta. 

 

Está correto apenas o que se afirma em 

a) I e IV. 

b) I e V. 
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c) II e III. 

d) III e IV. 

e) III e V. 

gabarito: 1 – b   2 - b 

 

QUESTÕES VUNESP 

 

01.Ano: 2015 - Banca: VUNESP - Órgão: Prefeitura de Suzano – SP - Prova: 

Procurador Jurídico 

Considerando o disposto na Lei n° 8.429/92, que trata da improbidade administrativa, é 

correto afirmar sobre o procedimento administrativo e o processo judicial: 

a)O juiz criminal é quem tem atribuição legal para representar à autoridade 

administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a 

prática de ato de improbidade. 

b)A representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá a 

qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria, dispensando-
se, nessa fase, a indicação de eventuais provas. 

c)A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao respectivo Chefe 

do Poder Executivo da existência de procedimento administrativo para apurar a prática 

de ato de improbidade. 

d)A ação principal, que terá o rito sumário, será proposta pelo Ministério Público ou pela 

pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar. 

e) Em qualquer fase do processo, reconhecida a inadequação da ação de improbidade, o 

juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito. 

 

02. Ano: 2014 - Banca: VUNESP- Órgão: Prefeitura de São José do Rio Preto – 

SP - Prova: Procurador 

Com relação ao Processo Judicial nos casos de atos de improbidade administrativa, é 

correto afirmar que 

a) a propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações 

posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. 
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b) é possível, após análise do Ministério Público e deliberação judicial, a aplicação de 

transação, acordo ou conciliação. 

c) a ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta exclusivamente pelo 

Ministério Público. 

d) não caberá recurso da decisão judicial que receber a petição inicial. 

e) o juiz não poderá extinguir o processo sem julgamento do mérito, mesmo quando 
reconhecida a inadequação da ação de improbidade. 

 

03.  Ano: 2014 - Banca: VUNESP - Órgão: DPE-MS - Prova: Defensor Público 

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. 

 

04.  Ano: 2012 - Banca: VUNESP- Órgão: DPE-MS - Prova: Defensor Público 

O art. 1.º da Lei n.º 8.429/92, conhecida como Lei de Improbidade Administrativa, prevê 

que são atos de improbidade aqueles praticados por qualquer agente público, servidor 

ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa 

incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário 

haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da 

receita anual. Nos termos da referida lei, assinale a alternativa que descreve condutas 
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que constituem ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento 

ilícito. 

a)Frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente; ordenar ou 

permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento; liberar verba 

pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma 

para a sua aplicação irregular. 

b)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.º da Lei n.º 8.429/92, bem como o trabalho de servidores 

públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. 

c)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. 

d) Praticar ato visando ao fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele 
previsto na regra de competência; retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de 

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

Respostas    01:     02:     03:     04:  
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