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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 A Lei 8.429/92 foi alterada pela Lei 13.019/2014 e 13.204/2015.  
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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  

 

 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!!! 

 

 

 

 

 

 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 
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- 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 

acrescido 

- multa civil – 

até 2 vezes o 

valor do dano 

- multa civil – até 3 

vezes o valor do 

benefício financeiro 

ou tributário 

concedido 

- multa civil – até 100 

vezes o valor da 

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 
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- 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”. 

 

- 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 

ANOTAÇÕES DA AULA 
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QUESTÕES SOBRE O TEMA 

 

1.Direito Administrativo  Disciplina - Assunto Improbidade administrativa - Lei 

8.429/92 

Ano: 2017Banca: FCCÓrgão: DPE-RSProva: Técnico Judiciário - Área Administrativa 

O zelador de uma escola pública, ocupante de cargo comissionado de Chefe de 

Vigilância, reside nas dependências do equipamento público, em uma modesta 

construção erguida no mesmo terreno, a fim de vigiar e controlar o acesso ao 

equipamento público. Descobriu-se, no entanto, que o mesmo alugava um dos 

espaços anexos da escola para funcionamento, em algumas noites da semana, de 

uma casa de jogos de azar clandestina. No que se refere à tipificação da conduta do 

zelador,  

a)em razão da função desempenhada, enquadra-se no conceito de agente público e, 

como tal, sua conduta tipifica-se como ato de improbidade que gera enriquecimento 

ilícito, já tendo sido demonstrado o dolo do servidor.  

b)pode configurar infração disciplinar ou mesmo criminal, mas não se tipifica como 

ato de improbidade, na medida em que não houve qualquer prejuízo ao erário.  

c)se enquadra como ato de improbidade que atenta contra os princípios da 

Administração pública e, em se tratando de infração de mera conduta, basta a 

demonstração de culpa para a imposição de sanção.  

d)este não pode ser equiparado a agente público para fins de configuração de ato de 

improbidade, tampouco ser punido disciplinar ou criminalmente, razão pela qual 

resta apenas a possibilidade de exoneração do mesmo.  

e)configura ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração, 

mas para sua configuração e efetivo sancionamento, demanda o envolvimento de 

algum servidor estatutário ou celetista, pois o zelador exercia apenas função pública, 

não se enquadrando no conceito de agente público.  
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02. Direito Administrativo  Disciplina - Assunto Improbidade administrativa - Lei 

8.429/92 

Ano: 2017Banca: FGVÓrgão: TRT - 12ª Região (SC)Prova: Técnico Judiciário - Área 

Administrativa 

José, servidor público federal ocupante do cargo de Técnico Judiciário do TRT, 

recebeu, para si, a quantia de cinco mil reais em dinheiro, a título de presente, de 

um reclamante em uma reclamação trabalhista, para agilizar a tramitação de seu 

processo no cartório judicial da Vara do Trabalho. Posteriormente, José se 

arrependeu e não alterou a ordem natural de processamento dos feitos de sua 

responsabilidade, mas não devolveu o valor recebido ao particular. 

 

No caso em tela, de acordo com as disposições da Lei nº 8.429/92 e com a 

jurisprudência:  

a)José cometeu ato de improbidade administrativa, por conduta dolosa, ainda que 

não tenha havido prejuízo ao erário, mas o particular não pode responder por 

improbidade porque não é agente público;  

b)José não cometeu ato de improbidade administrativa, por arrependimento eficaz, 

já que não cumpriu o prometido ao reclamante e porque não houve prejuízo ao 

erário, e o particular também não pode responder por improbidade, pois não é 

agente público;  

c)José cometeu crime de improbidade administrativa, por conduta dolosa, ainda que 

não tenha havido prejuízo ao erário, e o particular responde pelo mesmo crime, em 

concurso de agentes, pois é considerado agente público por equiparação legal; 

d)José cometeu ato de improbidade administrativa, por conduta dolosa que importou 

seu enriquecimento ilícito, sendo o prejuízo ao erário prescindível para a 

configuração do ato ímprobo, e o particular também responde por improbidade 

porque concorreu para o ato;  
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e) José e o particular praticaram, em concurso de agentes, crime de improbidade 

administrativa, na modalidade culposa, porque houve dano moral ao erário que deve 

ser objeto de ressarcimento por parte dos agentes.  

 

03. Direito Administrativo  Disciplina - Assunto Improbidade administrativa - Lei 

8.429/92 

Ano: 2017Banca: UECE-CEVÓrgão: SEAS - CEProva: Educador Social 

No que diz respeito a atos de improbidade administrativa, assinale a opção que 

completa, correta e respectivamente, as lacunas do seguinte dispositivo legal: 

 

“Os atos de improbidade administrativa importarão a ________________¹ dos 

direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o 

ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, 

________________²”.  

a)  suspensão¹ — afastando-se a ação penal cabível²   

b) perda¹ — sem prejuízo da ação penal cabível²   

c) suspensão¹ — sem prejuízo da ação penal cabível²   

d) perda¹ — afastando-se a ação penal cabível²   

 

04. Direito Administrativo  Disciplina - Assunto Improbidade administrativa - Lei 

8.429/92 

Ano: 2017Banca: FCMÓrgão: IF BaianoProva: Assistente em Administração 

A respeito da Lei de Improbidade Administrativa, é correto afirmar que 

a)a prisão é uma sanção prevista na Lei nº 8.429/92 em decorrência da prática de 

ato de improbidade administrativa. 
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b)o Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará 

obrigatoriamente como fiscal da lei, sob pena de nulidade.   

c)os atos de improbidade administrativa são divididos em duas classes: aqueles que 

importam em enriquecimento ilícito e aqueles que causam prejuízo ao erário. 

d)a ausência de formalidades na representação, para que seja instaurada 

investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade, se dá em razão da 

universalidade do acesso à transparência na administração pública. 

e)será punido com advertência o agente público que se recusar a prestar declaração 

dos bens, dentro do prazo determinado, ou cuja prestação seja falsa. 

 

05. Direito Administrativo  Disciplina - Assunto Improbidade administrativa - Lei 

8.429/92 

Ano: 2017Banca: VUNESPÓrgão: TJ-SPProva: Escrevente Técnico Judiciário 

Suponha que Secretário da Fazenda de um estado qualquer da Federação aceite 

exercer, nas horas vagas, concomitantemente ao exercício do cargo público, 

atividades de consultoria a empresas sujeitas ao recolhimento do ICMS, tributo 

estadual. Nesse caso, à luz do previsto na Lei Federal n° 8.429/92, a conduta 

descrita pode ser considerada 

a)ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da 

Administração Pública. 

b) ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito. 

c)indiferente, pois não caracteriza nenhuma das hipóteses de ato de improbidade 

administrativa previstas. 

d) ato de improbidade administrativa decorrente de concessão ou aplicação indevida 

de benefício financeiro ou tributário. 

e) ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao Erário. 
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06. Direito Administrativo  Disciplina - Assunto Improbidade administrativa - Lei 

8.429/92 

Ano: 2017Banca: VUNESPÓrgão: TJ-SPProva: Escrevente Técnico Judiciário 

Assinale a alternativa que corretamente discorre sobre as penas previstas na Lei de 

Improbidade Administrativa. 

a)No caso de condenação por ato de improbidade administrativa decorrente de 

concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário, não cabe a 

aplicação da pena de perda da função pública. 

b)A aplicação das penas previstas na Lei de Improbidade Administrativa impede a 

aplicação das demais sanções penais, civis e administrativas previstas em legislação 

específica. 

c)Na fixação das penas previstas na Lei de Improbidade Administrativa, o juiz levará 

em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido 

pelo agente. 

d)A pena de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, terá o prazo máximo de 2 (dois) anos. 

e)As penas previstas na Lei de Improbidade Administrativa deverão ser aplicadas 

cumulativamente, exceto quando se tratar de ato de improbidade administrativa que 

atente contra os princípios da Administração Pública. 

 

07. Direito Administrativo  Disciplina - Assunto Improbidade administrativa - Lei 

8.429/92 

Ano: 2017Banca: VUNESPÓrgão: TJ-SPProva: Escrevente Técnico Judiciário 

O procedimento administrativo previsto na Lei Federal n° 8.429/92, destinado a 

apurar a prática de ato de improbidade, 

a)será iniciado por representação, que será escrita ou reduzida a termo, podendo o 

representante permanecer anônimo, se assim o desejar. 
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b)poderá acarretar o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações 

financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, se for o caso. 

c)poderá compreender o decreto de sequestro dos bens do agente ou terceiro que 

tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. 

d)impedirá a apuração dos fatos pelo Ministério Público, caso se conclua pela 

improcedência das acusações. 

e)deverá ser levado ao conhecimento do Ministério Público e do Tribunal ou Conselho 

de Contas, pela Comissão Processante. 

 

08. Direito Administrativo  Disciplina - Assunto Improbidade administrativa - Lei 

8.429/92 

Ano: 2017Banca: VUNESPÓrgão: TJ-SPProva: Escrevente Técnico Judiciário 

No processo judicial de improbidade administrativa, o Ministério Público 

a)se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente, como fiscal da 

lei, sob pena de nulidade. 

b)atuará somente como fiscal da lei, mas promoverá as ações necessárias à 

complementação do ressarcimento do patrimônio público. 

c)atuará somente como autor, não intervindo se a pessoa jurídica interessada 

propuser a ação ordinária. 

d)é o único legitimado a propor a ação ordinária, dentro de trinta dias da efetivação 

da medida cautelar. 

e)poderá abster-se de contestar o pedido, ou poderá atuar ao lado do autor, desde 

que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do Procurador Geral de Justiça. 

 

09. Direito Administrativo  Disciplina - Assunto Improbidade administrativa - Lei 

8.429/92 

Ano: 2017Banca: COMPERVEÓrgão: MPE-RNProva: Técnico de Administração 
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 Improbidade administrativa pode ser definida como atuação contrária à honestidade 

e à correção de atitude, sendo também chamada de corrupção administrativa. Com 

relação aos atos de improbidade administrativa, matéria regulada pela lei 8.429/92,   

a)utilizar em serviço particular o trabalho de terceirizado da administração direta não 

configura ato de improbidade administrativa.   

b)o servidor público pode ser responsabilizado por atos de improbidade 

administrativa, sendo vedado o enquadramento dos demais agentes na referida lei.   

c)o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer 

ilicitamente está sujeito às cominações da lei até o limite do valor da herança.  

d)negar publicidade aos atos oficiais, embora seja considerado ato ofensivo aos 

princípios da administração pública, não constitui ato de improbidade administrativa.  

 

10. Direito Administrativo  Disciplina - Assunto Improbidade administrativa - Lei 

8.429/92 

Ano: 2017Banca: IBADEÓrgão: PC-ACProva: Agente de Polícia Civil 

Relativamente às disposições da Lei n° 8.429/1992, que trata da improbidade 

administrativa, assinale a alternativa correta. 

a)O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer 

ilicitamente está sujeito às sanções de improbidade administrativa 

independentemente de limites, como o valor da herança. 

b)Os atos de improbidade administrativa que importem prejuízo ao erário poderão 

resultar na perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, 

ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão 

dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes 

o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou 

receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda 

que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 

dez anos. 
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c) Estão sujeitos às sanções da Lei de Improbidade Administrativa os atos ímprobos 

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.  

d)Como as sanções por ato de improbidade administrativa apenas são aplicáveis a 

agentes públicos, eventual particular que induza ou concorra para a prática de ato 

ímprobo apenas poderá ser responsabilizado na esfera criminal. 

e)Determinado agente público tornou-se réu em ação de improbidade administrativa. 

Segundo o Ministério Público, o aludido servidor teria causado lesão ao erário em 

razão de perda patrimonial de bens móveis do Estado do Acre. Durante o curso do 

processo judicial, o controle interno do órgão ao qual o servidor está lotado concluiu 

que o referido ato ímprobo não causou prejuízo ao erário. A partir desta informação 

superveniente do órgão de controle interno, não deverá haver aplicação das sanções 

por ato de improbidade administrativa ao agente público processado. 
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