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NOÇOES GERAIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
A moralidade e a probidade, enquanto princípios têm o mesmo significado,
em razão da CF/88 ter mencionado em seu texto a moralidade como princípio
no art. 37, caput, e a improbidade como lesão ao mesmo princípio. A
probidade administrativa consiste no dever de o funcionário servir a
Administração com honestidade, procedendo no exercício das suas funções,
sem aproveitar os poderes ou facilidades delas.
A improbidade administrativa é uma imoralidade qualificada pelo dano ao
erário e correspondente vantagem ao ímprobo ou a outrem.
Previsão Constitucional: a improbidade administrativa tem respaldo na CF/88
que, em seu art. 37, §4º, estabelece que a lei sancionará os atos de
improbidade.
Pelo fato da lei de improbidade prever sanções administrativas aos causadores
de dano direto ou não ao erário público, o entendimento é de que compete
privativamente à União legislar acerca de improbidade administrativa.
Podemos afirmar que a Lei 8.429/92 é norma nacional, com exceção do art.
13, que é norma federal.
Natureza Jurídica: o ato de improbidade administrativa tem natureza civil, mas
isso não impede, é claro, a apuração de responsabilidade nas esferas
administrativa e penal.
Uma vez que os agentes políticos estão sujeitos à prática de crimes de
responsabilidade, eles também podem responder por improbidade
administrativa com base na Lei 8.429/92?
Os agentes políticos, com exceção do Presidente da República, encontram-se
sujeitos a um duplo regime sancionatório, ou seja, respondem tanto pelo

Aquele que pratica o ato de improbidade, seja ou não agente público; são dois
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crime de responsabilidade quanto pela improbidade administrativa.

os possíveis agentes ativos do ato de improbidade: a) os agentes públicos; e b)
os terceiros que induzam ou concorram para a prática do ato.
Agentes políticos: são os titulares de cargos estruturais à organização política
do país; o vínculo que mantêm com o Estado é de natureza política. São
exemplos: Chefes do Executivo, Ministros e Secretários, Senadores, Deputados
e Vereadores.
Agentes estatais: tanto os servidores públicos, quanto os empregados
públicos, podem ser sujeitos ativos de atos de improbidade.
Particulares em colaboração com o Poder Público: são todos os que firmam
com o Estado um vínculo jurídico, pouco importa se por breve tempo ou em
situação de estabilidade.
o O estagiário que atua no serviço público, ainda que transitoriamente,
remunerado ou não, se enquadra no conceito legal de agente público
preconizado pela Lei 8.429/1992.
o Os notários e registradores estão abrangidos no amplo conceito de
“agentes públicos”, na categoria dos “particulares em colaboração
com a Administração.
Os agentes públicos somente responderão pelos atos de improbidade caso o
tenham cometido na condição de agente público. Assim, não comete ato de
improbidade

administrativa

o

médico

que

cobra

honorários

por

procedimento realizado em hospital privado.
Terceiros que cometem atos de improbidade: ao terceiro que, mesmo não
sendo agente público, induza ou concorra para a prática de ato de
improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma, direta ou indireta. A
pessoa jurídica pode ser responsabilizada por ato de improbidade
administrativa com base no citado art. 3º, ou seja, sendo terceiro beneficiado.
Foro por prerrogativa: não existe foro por prerrogativa de função em ação de
improbidade administrativa.
Assim, a ação de improbidade administrativa deve ser processada e julgada

o A jurisprudência do STF nos apresenta uma única exceção: os Ministros
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nas instâncias ordinárias, ainda que proposta contra agente político que tenha

do STF gozam de prerrogativa de foro no próprio STF.

SUJEITO PASSIVO
O sujeito passivo será aquele atingido pelo ato de improbidade.
Podemos dividir os sujeitos passivos dos atos de improbidades em: I) sujeitos
passivos absolutos; e II) sujeitos passivos relativos.
o Absolutos: a administração direta, indireta ou fundacional de
quaisquer dos entes (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), de
Território; empresa incorporada ao patrimônio público; e entidade para
cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais
de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual.
o Relativos: entidade privada da qual o erário participe com menos de
50% do patrimônio ou da receita anual; e a entidade privada que
receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão
público.

ATO DANOSO DE IMPROBIDADE
Os atos que: importam enriquecimento ilícito (art. 9°); causam prejuízo ao
erário (art. 10); atentam contra os princípios da Administração Pública (art.
11).
Posteriormente, contudo, foi acrescida mais uma categoria, relativa a atos
decorrentes de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou
tributário (art. 10-A), em razão de alteração feita pela LC 157/16.
Atos que importam em enriquecimento ilícito: constitui ato de improbidade
administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de
vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato,

Atos que importem em dano ao erário: constitui ato de improbidade
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função, emprego ou atividade. Veja que o núcleo essencial do artigo é auferir

administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa
ou

culposa,

que

enseje

perda

patrimonial,

desvio,

apropriação,

malbaratamento ou dilapidação dos bens.
O agente público não necessariamente aufere vantagens econômicas pessoais,
mas causa prejuízo ao erário.
o O ato de improbidade administrativa previsto no art. 10 da Lei 8.429/92
exige a comprovação do dano ao erário.
Atos decorrentes de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro
ou tributário: constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou
omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário. A
norma estabelece ser indevida a concessão de isenções, incentivos ou
benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo
ou de crédito presumido ou outorgado.
o Constitui ato de improbidade a violação a qualquer princípio da
Administração Pública.

ELEMENTO SUBJETIVO: DOLO OU CULPA
Predomina o entendimento de que apenas os atos de improbidade que
causam danos ao erário (art. 10) podem ser sancionados a título de dolo ou
culpa, sendo os demais (arts. 9º e 11) sancionados apenas se comprovada a
má-fé do agente.
Para não confundir: O dolo só é dispensado (quando eu dispenso o dolo é
porque aceito punir diante de mera culpa) quando há dano ao erário (não
confundir com enriquecimento ilícito). Por isso decore: DDD -

DANO

DISPENSA DOLO.

função pública, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos, perda dos bens
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SANÇÕES

acrescidos, multa civil de até 3x o valor do acréscimo, proibição de contratar
ou receber benefícios fiscais por 10 anos.
PREJUÍZO AO ERÁRIO (ART. 10º): Ressarcimento ao erário, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos, perda dos bens
acrescidos, multa civil de até 2x o valor do dano, proibição de contratar ou
receber benefícios fiscais por 5 anos.
BENEFICIO ISS INDEVIDO (ART. 10º-A): Perda da função pública, suspensão
dos direitos políticos de 5 a 8 anos, multa civil de até 3x o valor do beneficio.
LESÃO A PRINCÍPIOS (ART. 11): Ressarcimento ao erário, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, multa civil de até 100x
o valor da remuneração, proibição de contratar ou receber benefícios fiscais
por 3 anos.
Responsabilidade do Sucessor: o sucessor daquele que cometeu ato de
improbidade pode ser chamado a responder até o limite da herança.
Declaração de Bens: A posse e o exercício de servidor público em cargo,
emprego ou função da Administração Pública direta ou indireta estão
condicionados à entrega de declaração dos bens, direitos, valores e
obrigações. A declaração de bens e valores deve ser atualizada anualmente.
Representação à autoridade: O art. 14 nos informa que qualquer pessoa
poderá representar à autoridade administrativa competente. Veda a
representação anônima, ou apócrifa, que está implícita no § 1º.
Na

jurisprudência

do

STJ

e

do

STF,

admite-se

a

denúncia

anônima/apócrifa, com ressalvas: (i) os escritos anônimos não podem
justificar, por si só ou isoladamente, a instauração da investigação; (ii) nada
impede que o Poder Público adote medidas informais; (iii) a imputação não
pode ter por único fundamento causal documentos ou escritos anônimos.
Informações do procedimento ao MP e ao TC: se instaurado processo
administrativo, a comissão responsável deve dar conhecimento da apuração

MEDIDAS CAUTELARES
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ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas.

A lei 8.429/92 prevê três medidas cautelares:
o A indisponibilidade de bens (art. 7º);
o O sequestro (art. 16); e
o O afastamento temporário do cargo, emprego ou função
É válido lembrar que é possível a concessão de medidas cautelares
independentemente da prévia oitiva do demandado. A indisponibilidade
pode ser decretada antes do recebimento da petição inicial.
Indisponibilidade de bens: a indisponibilidade significa impossibilidade de
alienação de bens e pode se concretizar através de, por exemplo, o bloqueio
de contas bancárias. É desnecessária a individualização dos bens sobre os
quais se pretende fazer recair a indisponibilidade prevista no art. 7º,
parágrafo único. A individualização somente é necessária para a concessão
do sequestro de bens.
o STJ reconhece a possibilidade de decretação de indisponibilidade por
ato que fira os princípios da Administração.
Para que seja decretada a indisponibilidade dos bens da pessoa suspeita de ter
praticado ato de improbidade não se exige a demonstração de fumus boni
iuris e periculum in mora. Havendo vários réus, a constrição deve incidir
integralmente sobre o patrimônio de cada agente.
Sequestro de bens: o sequestro é a medida processual que recai sobre coisas
certas e determinadas. Destina-se a viabilizar o perdimento dos bens e valores,
acrescidos ilegalmente pelo agente. O sequestro incide exclusivamente sobre
os bens adquiridos a partir e em razão do ato de improbidade.
Afastamento temporário do cargo, emprego ou função: esse afastamento
pode ser determinado pela autoridade administrativa. Assim, diferentemente
das outras duas cautelares que são exclusivamente judiciais, o afastamento
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também ocorre esfera administrativa.

A ação judicial de improbidade é de rito ordinário. A ação principal deve ser
proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada (através
das procuradorias), dentro de 30 dias da efetivação da medida cautelar, se for
o caso.
Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa: é simplesmente uma ação
tratando sobre eventuais atos de improbidade. A ação recebe esse nome
apenas porque, segunda a maior parte da doutrina, faz parte do microssistema
processual de tutela dos interesses coletivos.
A Lei 13.964/19 (Lei ou Pacote Anticrime) inseriu, na LIA, a admissão de
celebração de acordo de não persecução cível, com possibilidade de
requerimento, pelas partes ao juiz, de suspensão do prazo de contestação,
para criar ambiente favorável às tratativas.
o Trata-se

de

aplicação

do

princípio

da

consensualidade

na

Administração Pública.
Antes de o juiz receber a petição inicial, ordenará a intimação do réu para que,
no prazo de quinze dias, apresente defesa prévia. Uma vez rejeitada a defesa
prévia e recebida a petição inicial, cita-se o réu para que possa contestar a
ação, tendo, ainda, a possibilidade de interpor agravo de instrumento. Para o
STJ, a falta de notificação do acusado para apresentar defesa prévia é causa
de nulidade relativa (ou seja, deverá ser demonstrado o prejuízo).

PRESCRIÇÃO
As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser
propostas: até cinco anos após o término do exercício de mandato. Nos casos
de exercício de cargo efetivo ou emprego, aplica-se o prazo prescricional
previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a
bem do serviço público.

o Súmula 634-STJ: Ao particular aplica-se o mesmo regime prescricional
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São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática

previsto na lei de improbidade administrativa para os agentes
públicos.
Entendimentos fixados pelo STJ:
o Em caso de multiplicidade de réus, a prescrição se conta
individualmente;
o Em caso de reeleição de prefeito, o prazo prescricional se inicia
somente após o último mandato;
o O ajuizamento da petição inicial interrompe o prazo prescricional;
o O prazo prescricional para o “terceiro” que induziu ou participou do ato
de improbidade administrativa deverá ser o mesmo previsto para o
agente público;
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o Não há prescrição intercorrente em improbidade administrativa.

