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AVISO DE DIREITOS AUTORAIS 

 Prezado aluno, antes de iniciarmos nossos estudos de hoje, precisamos ter uma 

conversa séria. Trata-se do respeito aos nossos esforços na produção deste curso, a que 

temos dedicado todas as nossas energias nos últimos meses. 

 Saiba que nosso objetivo é sempre oferecer o melhor produto possível e que 

realmente faça a diferença na sua caminhada rumo à aprovação. Mas, para que nós 

consigamos atingir essa meta, sua ajuda é imprescindível. 

 Então, sempre que algum amigo ou conhecido falar “será que você passa para 

mim aquele material do RevisãoPGE que você tem?”, lembre desta nossa conversa. 

Mais: lembre-se que os nossos cursos são tutelados pela legislação civil (como a Lei 

9.610/98 e o Código Civil) e pela legislação penal (especialmente pelo art. 184 do Código 

Penal). 

 Para que não reste dúvida: este curso se destina ao uso exclusivo do aluno que 

o adquirir em nosso site, e sua aquisição não autoriza sua reprodução. Ok? 

 Sabemos que falar isso parece pouco amigável, mas só estamos tendo este 

“papo reto” porque queremos de você justamente um ato de amizade: não participar, 

de forma alguma, da pirataria deste curso. Se isso acontecer, o fornecimento das aulas 

a você será interrompido e nenhum valor pago será restituído, sem prejuízo, 

evidentemente, de toda a responsabilização cabível nos âmbitos civil e penal. 

 Bem, o recado era esse. Agora podemos voltar às boas e meter a cara nos livros! 

Ops... nos PDFs! 

 Bons estudos! 
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CONCEITO 

 

 Há um forte entendimento doutrinário segundo o qual a improbidade 

administrativa seria uma espécie de imoralidade administrativa qualificada 

cuja gravidade é tão acentuada que recebeu tratamento próprio na CF/88 (art. 

37, § 4º). 

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: 

§ 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a 

suspensão dos direitos políticos, a perda da função 

pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao 

erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo 

da ação penal cabível. 

 

 Conforme se observa, o dispositivo enumera uma série de sanções a serem 

aplicadas no caso de cometimentos de atos de improbidade administrativa. 

Contudo, segundo entendimento majoritário da doutrina, este é um dispositivo 

de “eficácia limitada” e o rol é meramente exemplificativo, não esgotando as 

sanções a serem aplicadas (perceba que a penalidade de multa não está prevista 

CF/88, mas a estudaremos mais a frente). 

 Além desta previsão do § 4º do art. 37, o tema improbidade administrativa é 

citado em outros três dispositivos constitucionais, a saber: 

a) art. 14, § 9º: “Lei complementar estabelecerá outros casos de 

inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a 

probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato 

considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e 

legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o 
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abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração 

direta ou indireta”. 

b) art. 15, V: “É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou 

suspensão só se dará nos casos de: [...] improbidade administrativa, 

nos termos do art. 37, § 4º”. 

c) art. 85, V: “São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da 

República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, 

contra: [...] a probidade na administração.” 

 Ademais, pelo fato de a lei de improbidade prever sanções cíveis e políticas aos 

causadores de dano direto ou não ao erário público, o entendimento é de que 

compete privativamente à União legislar acerca de improbidade administrativa. 

Logo, a lei 8.429/92 tem abrangência nacional (e não apenas federal), devendo 

ser observada pelos demais entes públicos. 

 Ressalva-se, contudo, a disposição prevista no art. 13 da lei que, segundo 

entende a doutrina, tem aplicação apenas no âmbito federal. 

 Portanto, podemos afirmar que a Lei 8.429/92 é norma nacional, com exceção 

apenas do art. 131, que é norma federal. 

NATUREZA JURÍDICA 

 O ato de improbidade administrativa tem natureza civil, mas isso não impede, 

é claro, a apuração de responsabilidade pela mesma conduta nas esferas 

administrativa e penal. 

Com efeito, como decidido pelo STF na ADI 2.797, a improbidade não é ilícito 

penal, tem natureza jurídica de ilícito civil, dependendo de ação civil. Aliás, o § 4º do 

art. 37 deixa claro não se tratar de natureza penal ao afirmar que a sanção por 

improbidade ocorre “sem prejuízo da ação penal cabível”. 

 Lembre-se que uma mesma conduta pode dar origem a três ações (ação civil, 

 
1 Art. 13. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos 
bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal 
competente. 
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ação penal e processo disciplinar) com decisões diferentes em cada um dos 

processos. Em regra, uma decisão não influencia a outra. A esse fenômeno se 

dá o nome de independência de instâncias.  

 Justamente por isso, o STJ decidiu que a aplicação da pena de demissão 

por improbidade administrativa não é exclusividade do Judiciário, 

sendo passível a sua aplicação no âmbito do processo administrativo 

disciplinar. (STJ. MS 017537/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

Primeira Seção, Julgado em 11/03/2015) 

 Ademais, o STJ entende que a condenação pela Justiça Eleitoral ao 

pagamento de multa por infringência às disposições contidas na Lei n. 

9.504/1997 (Lei das Eleições) não impede a imposição de nenhuma das 

sanções previstas na Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade 

Administrativa), inclusive da multa civil, pelo ato de improbidade 

decorrente da mesma conduta. (STJ. 2ª Turma. AgRg no AREsp 606.352-

SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 15/12/2015) 

 Embora o ato de improbidade seja considerado um ilícito de ordem civil (e não 

de ordem penal), as sanções previstas na Lei 8.429/92 para penalizar a sua 

prática são de natureza administrativa, civil e política.  

 Observe que nenhuma destas sanções tem natureza penal. Contudo, temos um 

tipo penal previsto na lei, trata-se do art. 19, que criminaliza a seguinte conduta: 

“representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro 

beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente”. 

 Ou seja, nessa hipótese, o autor do crime é a pessoa que oferece denúncia 

sobre improbidade administrativa sabidamente infundada, e não o agente 

público que pratica ato de improbidade. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA X CRIMES DE 

RESPONSABILIDADE 

 Como se sabe, os crimes de responsabilidade são infrações político-
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administrativas praticadas por pessoas que ocupam determinados cargos 

públicos. Caso o agente seja condenado por crime de responsabilidade, ele não 

receberá sanções penais (prisão ou multa), mas sim sanções político-

administrativas (perda do cargo e inabilitação para o exercício de função 

pública). 

 Como nos crimes de responsabilidade as infrações e as sanções são muito 

parecidas com os atos de improbidade administrativa, surgiu a tese de que se o 

agente político fosse condenado por crime de responsabilidade e, também, por 

improbidade administrativa, haveria bis in idem. 

 Tal tese não prevaleceu, exceto para o Presidente da República. 

 Segundo o STF, os agentes políticos, com exceção do Presidente da República, 

encontram-se sujeitos a duplo regime sancionatório, de modo que se 

submetem tanto à responsabilização civil pelos atos de improbidade 

administrativa quanto à responsabilização político-administrativa por crimes de 

responsabilidade. O foro especial por prerrogativa de função previsto na 

Constituição Federal em relação às infrações penais comuns não é extensível às 

ações de improbidade administrativa. (STF. Plenário. Pet 3240 AgR/DF, rel. Min. 

Roberto Barroso, julgado em 10/5/2018) 

 Em sede de repercussão geral foi definido que: o processo e julgamento de 

prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não 

impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos 

na Lei nº 8.429/92, em virtude da autonomia das instâncias. (STF. Plenário. RE 

976566, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/09/2019. Repercussão 

geral) 

ELEMENTOS DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

 O ato de improbidade administrativa, para acarretar a aplicação das sanções 

previstas na Lei 8.429/92, exige a presença dos seguintes elementos: 

a) SUJEITO ATIVO; 

b) SUJEITO PASSIVO; 
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c) ATO DANOSO DE IMPROBIDADE; 

d) ELEMENTO SUBJETIVO: DOLO OU CULPA. 

SUJEITO ATIVO 

 Por “sujeito ativo” do ato de improbidade administrativa entende-se aquele que 

pratica o ato de improbidade, seja ou não agente público. Preste atenção para 

não confundir os conceitos, o sujeito ativo do ato de improbidade estará no 

polo passivo da ação de improbidade. 

 Basicamente, são dois 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 públicos na lei de improbidade 

 
Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, 

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 anterior. 

 

 Veja que o conceito de agentes públicos para fins de improbidade é bastante 

amplo, abarcando até aqueles que “ainda que transitoriamente ou sem 

remuneração” estejam exercendo alguma função pública. 

 Assim, podemos considerar como agentes públicos para fins de improbidade: 

• Agentes políticos: são os titulares de cargos estruturais à organização política 

do país; o vínculo que mantêm com o Estado é de natureza política, isto é, não 

profissional; submetem-se ao regime jurídico definido primordialmente pela 

própria CF/88. São exemplos: Chefes do Executivo, Ministros e Secretários, 

Senadores, Deputados e Vereadores. 
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• 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. São exemplos os requisitados a exercerem alguma 

atividade pública, tal como os mesários e os convocados ao serviço militar, 

além de notários, tabeliães e registradores. 

 Nesse toar, pode-se afirmar que o funcionário de fato (aquele cuja nomeação 

foi ilegal ou inconstitucional), enquanto exerce a função pública, responderá 

por improbidade. Parcela da doutrina exige que o exercício da função seja 

realizado com a anuência do Poder Público, de forma que, se o funcionário de 

fato estiver exercendo função pública à revelia da Administração, ele não irá 

responder por improbidade. 

Terceiros que comentem atos de improbidade 

 
Art. 3° As disposições desta 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. 

 A Lei 8.429/92 é aplicada, no que couber, 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. 

 Importante ressaltar que, segundo o STJ, o terceiro apenas se submete à Lei de 

Improbidade se algum agente público também estiver envolvido no ato. 

Inviável, portanto, o manejo da ação civil de improbidade exclusivamente 

contra o particular, sem a concomitante presença de agente público no polo 

passivo da demanda. (STJ. REsp 1171017/PA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/02/2014) 

 Embora não haja litisconsórcio passivo necessário entre o agente público e os 
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terceiros beneficiados com o ato ímprobo, é inviável que a ação civil por 

improbidade seja proposta exclusivamente contra os particulares, sem 

concomitante presença do agente público no polo passivo da demanda. 

Pessoas jurídicas podem ser sujeitos ativo de 
improbidade? 

 

 A pessoa jurídica pode ser responsabilizada por ato de improbidade 

administrativa com base no citado art. 3º, ou seja, sendo terceiro beneficiado. 

 Assim, se a pessoa jurídica se beneficia com a prática do ato de improbidade, 

responderá por ato de improbidade. Considerando que as pessoas jurídicas 

podem ser beneficiadas e condenadas por atos ímprobos, é de se concluir que, 

de forma correlata, podem figurar no polo passivo de uma demanda de 

improbidade, ainda que desacompanhada de seus sócios. (STJ. REsp 

970.393/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado 

em 21/06/2012) 

Foro por prerrogativa em atos de improbidade 

 
 

 Conforme a jurisprudência do STF, não existe foro por prerrogativa de função 

em ação de improbidade administrativa. O foro por prerrogativa de função é 

previsto pela Constituição Federal apenas para as infrações penais comuns, não 

podendo ser estendido para ações de improbidade administrativa, que têm 

natureza civil. 

 Assim, a ação de improbidade administrativa deve ser processada e julgada nas 

instâncias ordinárias, ainda que proposta contra agente político que tenha foro 

privilegiado no âmbito penal e nos crimes de responsabilidade. 

 Inclusive, já houve alteração legislativa no Código de Processo Penal para 

estender o foro para os julgamentos por improbidade, contudo, a norma foi 

declarada inconstitucional pelo Supremo. (STF. Plenário. ADI 2797, Rel. Min. 
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Sepúlveda Pertence, julgado em 15/09/2005) 

 Além disso, o STF decidiu que é inconstitucional norma de Constituição 

Estadual que disponha sobre nova hipótese de foro por prerrogativa de 

função, em especial relativo a ações destinadas a processar e julgar atos de 

improbidade administrativa (STF. Plenário. ADI 4870/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, 

julgado em 14/12/2020). 

 Assim, pelo que se pode extrair do precedente criado pelas ADIs 2797 e 4870, 

apenas uma Emenda à Constituição Federal poderia estabelecer foro por 

prerrogativa de função para atos de improbidade. 

 Contudo, a jurisprudência do STF nos apresenta uma única exceção: os 

Ministros do STF gozam de prerrogativa de foro no próprio STF em razão da 

própria hierarquia do Poder Judiciário.  

 Com efeito, na Questão de Ordem na Pet 3211/DF, foi decidido que compete ao 

Supremo Tribunal Federal julgar ação de improbidade contra seus membros. 

(Pet 3211 QO, Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 13/03/2008) 

SUJEITO PASSIVO 

 O sujeito passivo será aquele prejudicado pelo ato de improbidade. O artigo 1° 

da Lei 8.429/92 aponta as entidades que, atingidas por ato de improbidade, se 

tornam sujeito passivo: 

Art. 1° 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 cinquenta 

por cento do patrimônio ou da receita anual, serão 

punidos na forma desta lei. 
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Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades 

desta 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 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. 

 Observe que as pessoas jurídicas privadas subvencionadas ou beneficiadas 

submetem-se somente às condutas que resultem em danos patrimoniais, 

previstas no art. 10 da Lei 8.429/92 (dano ao erário). Isso porque somente 

haverá a responsabilidade por ato de improbidade até o limite do patrimônio 

que for público, o que ultrapassar a pessoa jurídica irá discutir por via própria. 

ATO DANOSO DE IMPROBIDADE 

 Em relação aos atos ele improbidade, a Lei 8.429/92, inicialmente, optou por 

dividi-los em três categorias ou modalidades. 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. 

 A professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro afirma que embora a lei, nos quatro 

dispositivos, tenha elencado um rol de atos de improbidade, não se trata de 

enumeração taxativa, mas meramente exemplificativa. Ainda que o ato não se 

enquadre em uma das hipóteses previstas expressamente nos vários incisos dos 

dispositivos, poderá ocorrer improbidade sancionada pela lei, desde que 

enquadrada no caput dos artigos 9º, 10, 10-A ou 11. 

 Ademais, existe uma ordem de gravidade entre os artigos citados, as condutas 
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do art. 9º são mais graves que as do at. 10, que, por sua vez, são mais graves 

que as do art. 11. Isso é importante para aquelas condutas que firam mais de 

um artigo; assim, se, na mesma ação, o agente enriquece ilicitamente (art. 9º) 

e causa prejuízo ao erário (art. 10), devem ser aplicadas as penalidades relativas 

ao enriquecimento ilícito, justamente por ser mais grave. 

 Ainda nessas considerações iniciais sobre os atos que caracterizam improbidade 

administrativa, importante registrar que tanto as condutas comissivas, quanto 

as omissivas poderão ser consideradas improbidade. No caso dos atos atentam 

contra os princípios da Administração e causam dano ao Erário (arts. 10 e 11), 

essa possibilidade decorre do próprio texto legal, que expressamente refere-se 

à “qualquer ação ou omissão (...)”.  

 Já no caso do enriquecimento ilícito, a posição mais razoável parece ser aquela 

defendida por Rafael Oliveira, para quem “Não obstante o silêncio no caput do 

art. 9.º da LIA, as hipóteses enumeradas, exemplificativamente, como 

caracterizadoras do enriquecimento ilícito são plenamente compatíveis com as 

condutas omissivas dos agentes públicos”. Em reforço ao seu argumento, o 

autor cita o art. 9º, I, que faz menção ao enriquecimento causado por “ação ou 

omissão decorrente das atribuições do agente público”.  

Atos que importam em enriquecimento ilícito 

 
Art. 9° 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 nas 

entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente: 

I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou 

imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou 

indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou 

presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que 

possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão 
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decorrente das atribuições do agente público; 

II - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para 

facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou 

imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades 

referidas no art. 1° por preço superior ao valor de mercado; 

III - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para 

facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou 

o fornecimento de serviço por ente estatal por preço 

inferior ao valor de mercado; 

IV - 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° desta lei, bem como o 

trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros 

contratados por essas entidades; 

V - receber vantagem econômica de qualquer natureza, 

direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de 

jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de 

contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade 

ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem; 

VI - receber vantagem econômica de qualquer natureza, 

direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre 

medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro 

serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou 

característica de mercadorias ou bens fornecidos a 

qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei; 

VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de 

mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de 

qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à 

evolução do patrimônio ou à renda do agente público; 
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VIII - aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de 

consultoria ou assessoramento para pessoa física ou 

jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou 

amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições 

do agente público, durante a atividade; 

IX - perceber vantagem econômica para intermediar a 

liberação ou aplicação de verba pública de qualquer 

natureza; 

X - receber vantagem econômica de qualquer natureza, 

direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, 

providência ou declaração a que esteja obrigado; 

XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio 

bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo 

patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei; 

XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou 

valores integrantes do acervo patrimonial das entidades 

mencionadas no art. 1° desta lei. 

 Veja que o núcleo essencial do artigo é “auferir qualquer tipo de vantagem 

patrimonial indevida”. Isso demonstra que o rol é exemplificativo, afinal 

estamos falando de qualquer vantagem indevida. 

 Demonstra também que apenas aspectos patrimoniais são levados em 

consideração no art. 9º, assim, outras vantagens (sexuais ou sentimentais, por 

exemplo), podem ensejar o enquadramento da conduta no art. 11, mas jamais 

no art. 9º. 

 No mais, como entende o STJ, ainda que não haja dano ao erário, é possível a 

condenação por ato de improbidade administrativa que importe 

enriquecimento ilícito (art. 9º da Lei nº 8.429/92), excluindo-se, contudo, a 

possibilidade de aplicação da pena de ressarcimento ao erário. (STJ. 1ª Turma. 

REsp 1412214-PR, Rel Min. Benedito Gonçalves, julgado em 8/3/2016) 

 Por fim, a doutrina também reconhece a improbidade por enriquecimento ilícito 
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em casos de agentes públicos que recebam vantagem econômica indevida para 

legislar (aqui se incluem a edição de atos administrativos normativos, como 

decretos e portarias), veja o enunciado 7 da I Jornada de Direito Administrativo: 

Enunciado 07: Configura ato de improbidade administrativa a conduta do agente 

público que, em atuação legislativa lato sensu, recebe vantagem econômica indevida. 

 

Atos que importam em dano ao erário 

 
Art. 10. 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 referidas no art. 1º desta lei, e 

notadamente: 

I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a 

incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou 

jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do 

acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º 

desta lei; 

II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica 

privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes 

do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 

1º desta lei, sem a observância das formalidades legais ou 

regulamentares aplicáveis à espécie; 

III - doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente 

despersonalizado, ainda que de fins educativos ou 

assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio 

de qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, 

sem observância das formalidades legais e regulamentares 
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aplicáveis à espécie; 

IV - permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação 

de bem integrante do patrimônio de qualquer das 

entidades referidas no art. 1º desta lei, ou ainda a prestação 

de serviço por parte delas, por preço inferior ao de 

mercado; 

V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de 

bem ou serviço por preço superior ao de mercado; 

VI - realizar operação financeira sem observância das 

normas legais e regulamentares ou aceitar garantia 

insuficiente ou inidônea; 

VII - conceder benefício administrativo ou fiscal sem a 

observância das formalidades legais ou regulamentares 

aplicáveis à espécie; 

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de 

processo seletivo para celebração de parcerias com 

entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los 

indevidamente; 

IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não 

autorizadas em lei ou regulamento; 

X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou 

renda, bem como no que diz respeito à conservação do 

patrimônio público; 

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das 

normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua 

aplicação irregular; 

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se 

enriqueça ilicitamente; 

XIII - permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, 

veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer 
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natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das 

entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o 

trabalho de servidor público, empregados ou terceiros 

contratados por essas entidades. 

XIV – celebrar contrato ou outro instrumento que tenha 

por objeto a prestação de serviços públicos por meio da 

gestão associada sem observar as formalidades previstas na 

lei;  

XV – celebrar contrato de rateio de consórcio público sem 

suficiente e prévia dotação orçamentária, ou sem observar 

as formalidades previstas na lei.  

XVI - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a 

incorporação, ao patrimônio particular de pessoa física ou 

jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores públicos 

transferidos pela administração pública a entidades 

privadas mediante celebração de parcerias, sem a 

observância das formalidades legais ou regulamentares 

aplicáveis à espécie; 

XVII - permitir ou concorrer para que pessoa física ou 

jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores 

públicos transferidos pela administração pública a entidade 

privada mediante celebração de parcerias, sem a 

observância das formalidades legais ou regulamentares 

aplicáveis à espécie; 

XVIII - celebrar parcerias da administração pública com 

entidades privadas sem a observância das formalidades 

legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; 

XIX - agir negligentemente na celebração, fiscalização e 

análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela 

administração pública com entidades privadas; 
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XX - liberar recursos de parcerias firmadas pela 

administração pública com entidades privadas sem a estrita 

observância das normas pertinentes ou influir de qualquer 

forma para a sua aplicação irregular. 

XXI - liberar recursos de parcerias firmadas pela 

administração pública com entidades privadas sem a estrita 

observância das normas pertinentes ou influir de qualquer 

forma para a sua aplicação irregular. 

 

 Nos casos do art. 10, o agente público não necessariamente aufere vantagens 

econômicas pessoais, mas causa prejuízo ao erário. 

 O STJ possui jurisprudência consolidada de que “o ato de improbidade 

administrativa previsto no art. 10 da Lei 8.429/92 exige a comprovação do dano 

ao erário”. Requer-se, assim, a existência de prejuízo patrimonial efetivo, e não 

apenas presumido, o que se confirma pela necessidade de ressarcimento 

integral do dano prevista no art. 12, II para o caso do art. 10. (STJ – REsp 

1151884/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

15/05/2012) 

 Embora a regra seja a exigência de dano patrimonial efetivo, temos uma 

exceção: no caso da conduta descrita no inciso VIII do art. 10 não se exige a 

presença do efetivo dano ao erário. Isso porque, o prejuízo decorrente da 

dispensa indevida de licitação é presumido (dano in re ipsa), consubstanciado 

na impossibilidade da contratação pela Administração da melhor proposta. 

(STJ. REsp 728.341/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 14/03/2017) 
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Atos decorrentes de concessão ou aplicação indevida de benefício 
financeiro ou tributário 

 
Art. 10-A.  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. 

 

 Trata-se, na verdade, de ato que acarreta prejuízo ao erário e que, portanto, 

poderia ter sido incluído em um dos incisos do art. 10, mas, por opção legislativa, 

foi tratado em artigo separado. 

 A Lei Complementar 116 trata do ISSQN (Imposto sobre Serviços de qualquer 

natureza). 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, ou sob qualquer outra forma que 

resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente 

da aplicação da alíquota mínima de 2%, salvo as disposições legais em contrário. 

 Com efeito, este novo ato de improbidade abrange apenas o tributo ISSQN, 

objeto específico da LC 157/16. Assim, a concessão indevida de isenções de 

outras espécies tributárias continua sendo considerada ato de improbidade que 

causa dano ao erário, nos moldes do art. 10, da Lei 8.429/92, não estando 

abarcada na nova espécie legislativa. 

Atos que atentam contra os princípios da Administração 

 
Art. 11. 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, e notadamente: 
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I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento 

ou diverso daquele previsto, na regra de competência; 

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de 

ofício; 

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em 

razão das atribuições e que deva permanecer em segredo; 

IV - negar publicidade aos atos oficiais; 

V - frustrar a licitude de concurso público; 

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-

lo; 

VII - 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. 

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, 

fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas 

pela administração pública com entidades privadas.    

IX - deixar de cumprir a exigência de requisitos de 

acessibilidade previstos na legislação.        

X - transferir recurso a entidade privada, em razão da 

prestação de serviços na área de saúde sem a prévia 

celebração de contrato, convênio ou instrumento 

congênere, nos termos do parágrafo único do art. 24 da Lei 

nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. 

 

 Apesar da lei mencionar expressamente apenas “os deveres de honestidade, 

imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições”, é certo que constitui ato 

de improbidade a violação a qualquer princípio da Administração Pública, como 

eficiência, motivação, publicidade, interesse público, razoabilidade etc. 

 A jurisprudência do STJ apresenta uma série de exemplos de atos de 
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improbidade por atentado contra os princípios da Administração Pública. 

Vejamos a seguinte lista: 

• A tortura de preso custodiado em delegacia praticada por policial constitui ato 

de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da 

administração pública. STJ. 1ª Seção. REsp 1177910-SE, Rel. Min. Herman 

Benjamin, julgado em 26/8/2015. 

• A conduta de contratar diretamente serviços técnicos sem demonstrar a 

singularidade do objeto contratado e a notória especialização, e com cláusula 

de remuneração abusiva, fere o dever do administrador de agir na estrita 

legalidade e moralidade que norteiam a Administração Pública, amoldando-se 

ao ato de improbidade administrativa tipificado no art. 11 da Lei de 

Improbidade. (STJ. 2ª Turma. REsp 1444874/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 

julgado em 03/02/2015) 

• Configura ato de improbidade administrativa a propaganda ou campanha 

publicitária que tem por objetivo promover favorecimento pessoal, de 

terceiro, de partido ou de ideologia, com utilização indevida da máquina 

pública. (STJ. 2ª Turma. AgRg no AREsp 496566/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 

julgado em 27/05/2014) 

• Se o relatório da sindicância administrativa instaurada contra servidor público 

federal concluir que a infração funcional em tese praticada está capitulada como 

ilícito penal, a autoridade competente deverá encaminhar cópia dos autos ao 

Ministério Público, independentemente da imediata instauração do processo 

disciplinar. A autoridade que deixa de fazer esse encaminhamento incorre na 

prática de ato de improbidade administrativa prevista no art. 11, II, da Lei nº 

8.429/92. (STJ. 1ª Turma. REsp 1312090/DF, Rel. Min. Ari Pargendler, julgado em 

08/04/2014) 

• Configura ato de improbidade administrativa a contratação temporária irregular 

de pessoal (sem qualquer amparo legal) porque importa em violação do 

princípio constitucional do concurso público. (STJ. 1ª Turma. REsp 1403361/RN, 

Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/12/2013) 

• A prática de assédio moral enquadra-se na conduta prevista no art. 11, caput, 
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da Lei nº 8.429/92, em razão do evidente abuso de poder, desvio de finalidade 

e malferimento à impessoalidade, ao agir deliberadamente em prejuízo de 

alguém. (STJ. 2ª Turma. REsp 1286466/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 

03/09/2013) 

• A ausência de prestação de contas, quando ocorre de forma dolosa, acarreta 

violação ao Princípio da Publicidade. Vale ressaltar, no entanto, que o simples 

atraso na entrega das contas, sem que exista dolo na espécie, não configura ato 

de improbidade. Para a configuração do ato de improbidade previsto no art. 

11, inc. VI, da Lei nº 8.429/92, não basta o mero atraso na prestação de contas, 

sendo necessário demonstrar a má-fé ou o dolo genérico. (STJ. 2ª Turma. AgRg 

no REsp 1382436-RN, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 20/8/2013) 

• Configura ato de improbidade administrativa a conduta de professor da rede 

pública de ensino que, aproveitando-se dessa condição, assedie sexualmente 

seus alunos. Isso porque essa conduta atenta contra os princípios da 

administração pública, subsumindo-se ao disposto no art. 11 da Lei nº 

8.429/1992. (STJ. 2ª Turma. REsp 1255120-SC, Rel. Min. Humberto Martins, 

julgado em 21/5/2013) 

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, ou seja, sua atuação dolosa, bastando, para tanto, o dolo genérico. 

 Observe que a prática do ato de improbidade administrativa pressupõe a 

existência de dolo ou de culpa (esta só para o art. 10), isto é, não existe 

responsabilidade objetiva em matéria de improbidade administrativa. 

SANÇÕES 

 Para começar, vejamos a íntegra do art. 12: 
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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:        

I - na hipótese do art. 9°, 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; 

II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, 

perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao 

patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da 

função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a 

oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o 

valor do dano 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 

cinco anos; 

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, 

se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos 

políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de 

até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo 

agente e proibição de contratar com o Poder Público ou 
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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 

três anos. 

IV - na hipótese prevista no art. 10-A, perda da função 

pública, suspensão dos direitos políticos de 5 (cinco) a 8 

(oito) anos e multa civil de até 3 (três) vezes o valor do 

benefício financeiro ou tributário concedido.  

Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o 

juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim 

como o proveito patrimonial obtido pelo agente. 

 

 Enriquecimento 

ilícito (art. 9º) 

Prejuízo ao 

erário (art. 

10º) 

Benefício ISS 

indevido (art. 

10º-A) 

Lesão a 

princípios (art. 

11) 

Ressarcimento 

ao erário 
SIM SIM NÃO SIM 

Perda da 

função pública 
SIM SIM SIM SIM 

Suspensão dos 

direitos 

políticos 

De 8 a 10 anos; De 5 a 8 anos; De 5 a 8 anos; De 3 a 5 anos. 

Perda dos bens 

acrescidos 

ilicitamente 

Deve ser 

aplicada 

Pode ser 

aplicada 
NÃO NÃO 

Multa civil 

Até 3X o valor 

do acréscimo 

patrimonial  

Até 2x o valor 

do dano 

Até 3x o valor 

do benefício 

Até 100x o valor 

da remuneração 

Proibição de 10 anos 5 anos NÃO 3 anos 
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contratar ou 

receber bene-

fícios fiscais  

 

 Por força do art. 20, a perda da função pública e a suspensão dos direitos 

políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. 

 Por outro lado, em relação às penalidades de ressarcimento ao erário, multa 

civil e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios, pelo período de cinco anos, não existe na Lei de 

Improbidade Administrativa a mesma previsão. 

 Com efeito, nas sanções que não sejam aquelas previstas no art. 20 da LIA, o STJ 

entende que à sentença condenatória não será concedido efeito suspensivo 

automático (art. 1.012 do CPC/2015). Esse efeito somente poderá ser atribuído 

em situações excepcional, quando demonstrada a impossibilidade de dano 

irreparável ao réu (REsp 1523385/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 07/10/2016). 

 Conforme a jurisprudência do STJ, não se pode estabelecer penas, nem acima, 

nem abaixo daquilo determinado pela lei. As penalidades de suspensão dos 

direitos políticos e de proibição de contratar com o Poder Público ou receber 

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios não podem ser fixadas abaixo de 

3 anos, considerando que este é o mínimo previsto no art. 12, III, da Lei nº 

8.429/92. Não existe autorização na lei para estipular sanções abaixo desse 

patamar. (STJ. 2ª Turma. REsp 1.582.014-CE, julgado em 7/4/2016) 

 Quanto ao ressarcimento ao erário, é bom saber que é possível a condenação 

a essa mesma sanção em outras instâncias (especialmente pelo Tribunais de 

Contas), nesses casos, o STJ entende que a condenação de valor menor deve 

abater o montante da condenação maior. 

 Desse modo, não configura bis in idem a coexistência de título executivo 

extrajudicial (acórdão do TCU) e sentença condenatória em ação civil pública de 

improbidade administrativa que determinam o ressarcimento ao erário e se 
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referem ao mesmo fato, desde que seja observada a dedução do valor da 

obrigação que primeiramente foi executada no momento da execução do 

título remanescente. (STJ. 1ª Turma. REsp 1.413.674-SE, julgado em 17/5/2016) 

 Ademais, segundo o STJ, o ressarcimento ao erário não constitui sanção 

propriamente dita, mas sim consequência necessária do prejuízo causado. 

Caracterizada a improbidade administrativa por dano ao Erário, a devolução 

dos valores é imperiosa e deve vir acompanhada de pelo menos uma das 

sanções legais que, efetivamente, visam a reprimir a conduta ímproba e a evitar 

o cometimento de novas infrações. (STJ. REsp 1.184.897-PE, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 27/04/2011) 

 Quanto à pena de perda da função pública, o STJ pacificou seu entendimento 

para afirmar que a pena de suspensão dos direitos políticos por ato de 

improbidade administrativa alcança qualquer mandato eletivo que esteja 

sendo ocupado à época do trânsito em julgado da condenação (STJ. EREsp 

1701967/RS, Rel. para acórdão Min. Francisco Falcão, julgado em 09/09/2020). 

 Em outras palavras, se, no momento do trânsito em julgado, o condenado ocupa 

cargo diferente daquele que exercia na prática do ato de improbidade, perderá 

o cargo atual, pouco importando se este cargo não foi utilizado para a ilicitude. 

É possível que ocorra cassação de aposentadoria como 
sanção por improbidade? 

 
 

 O entendimento da Corte é de que o magistrado não tem competência para 

aplicar a sanção de cassação de aposentadoria a servidor condenado 

judicialmente por improbidade administrativa. Apenas a autoridade 

administrativa possui poderes para decidir sobre a cassação (STJ. 1ª Seção. 

EREsp 1496347/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 24/02/2021). 

 Observe, no entanto, que o mesmo fato que ensejou a condenação judicial por 

improbidade pode levar à cassação da aposentadoria, porém, na esfera 

administrativa, isso por aplicação da Lei 8.112/21, veja: 
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Art. 127.  São penalidades disciplinares: 

(...) 

IV - cassação de aposentadoria ou disponibilidade; 

Art. 134. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade 

do inativo que houver praticado, na atividade, falta punível 

com a demissão. 

RESPONSABILIDADE DO SUCESSOR 

Art. 8° O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio 

público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às 

cominações desta lei até o limite do valor da herança. 

 Fique especialmente atento com o fato de que a transmissão do débito 

decorrente da improbidade somente ocorre nos casos de enriquecimento ilícito 

(art. 9º) e prejuízo ao erário (art. 10), sendo inadmissível na hipótese de simples 

atentando aos princípios da administração (art. 11). 

 Nesse sentido, o STJ afirma que, a multa civil é transmissível aos herdeiros, "até 

o limite do valor da herança", somente quando houver violação aos arts. 9° e 

10° da referida lei (dano ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito), 

sendo inadmissível quando a condenação se restringir ao art. 11. (STJ. RESP 

1513596/MG. 25/05/2016) 

 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NO ESTATUTO DA 

CIDADE  

 Além da lei 8.429/92, há ainda um outro diploma que trata da matéria de 

improbidade administrativa, prevendo novas hipóteses de condutas que geram 

a responsabilização por improbidade. Trata-se da Lei 10.527/01 (Estatuto da 

Cidade), que assim dispõe:  
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Art. 52. Sem prejuízo da punição de outros agentes públicos 

envolvidos e da aplicação de outras sanções cabíveis, o 

Prefeito incorre em improbidade administrativa, nos termos 

da Lei 8.429, de 2 de junho de 1992, quando: 

I – (VETADO) 

II – deixar de proceder, no prazo de cinco anos, o adequado 

aproveitamento do imóvel incorporado ao patrimônio 

público, conforme o disposto no § 4o do art. 8o desta Lei 

[desapropriação urbanística]; 

III – utilizar áreas obtidas por meio do direito de preempção 

em desacordo com o disposto no art. 26 desta Lei; 

IV – aplicar os recursos auferidos com a outorga onerosa do 

direito de construir e de alteração de uso em desacordo 

com o previsto no art. 31 desta Lei; 

V – aplicar os recursos auferidos com operações 

consorciadas em desacordo com o previsto no § 1o do art. 

33 desta Lei; 

VI – impedir ou deixar de garantir os requisitos contidos nos 

incisos I a III do § 4º do art. 40 desta Lei [processo de 

elaboração e fiscalização do plano diretor]; 

VII – deixar de tomar as providências necessárias para 

garantir a observância do disposto no § 3o do art. 40 e no 

art. 50 desta Lei [dever de elaboração e revisão do plano 

diretor]; 

VIII – adquirir imóvel objeto de direito de preempção, nos 

termos dos arts. 25 a 27 desta Lei, pelo valor da proposta 

apresentada, se este for, comprovadamente, superior ao de 

mercado. 

 

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 que integram o respectivo 
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patrimônio, inclusive das pessoas que vivam sob a sua dependência. 

 A declaração de bens e valores deve ser atualizada anualmente e no momento 

em que deixarem o cargo, emprego ou função, com a indicação da respectiva 

variação patrimonial. 

Art. 13. A posse e o exercício de agente público ficam 

condicionados à apresentação de declaração dos bens e 

valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de 

ser arquivada no serviço de pessoal competente.   

§ 1° A declaração compreenderá imóveis, móveis, 

semoventes, dinheiro, títulos, ações, e qualquer outra 

espécie de bens e valores patrimoniais, localizado no País 

ou no exterior, e, quando for o caso, abrangerá os bens e 

valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos 

e de outras pessoas que vivam sob a dependência 

econômica do declarante, excluídos apenas os objetos e 

utensílios de uso doméstico. 

§ 2º A declaração de bens será anualmente atualizada e na 

data em que o agente público deixar o exercício do 

mandato, cargo, emprego ou função. 

§ 3º Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço 

público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente 

público que se recusar a prestar declaração dos bens, 

dentro do prazo determinado, ou que a prestar falsa. 

§ 4º O declarante, a seu critério, poderá entregar cópia da 

declaração anual de bens apresentada à Delegacia da 

Receita Federal na conformidade da legislação do Imposto 

sobre a Renda e proventos de qualquer natureza, com as 

necessárias atualizações, para suprir a exigência contida no 

caput e no § 2° deste artigo. 
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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E PROCESSO 

JUDICIAL 

REPRESENTAÇÃO À AUTORIDADE 

 O art. 14 nos informa que qualquer pessoa poderá representar à autoridade 

administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a 

apurar a prática de ato de improbidade: 

Art. 14. Qualquer pessoa poderá representar à autoridade 

administrativa competente para que seja instaurada 

investigação destinada a apurar a prática de ato de 

improbidade. 

§ 1º A representação, que será escrita ou reduzida a termo 

e assinada, conterá a qualificação do representante, as 

informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das 

provas de que tenha conhecimento. 

§ 2º A autoridade administrativa rejeitará a representação, 

em despacho fundamentado, se esta não contiver as 

formalidades estabelecidas no § 1º deste artigo. A rejeição 

não impede a representação ao Ministério Público, nos 

termos do art. 22 desta lei. 

§ 3º Atendidos os requisitos da representação, a autoridade 

determinará a imediata apuração dos fatos que, em se 

tratando de servidores federais, será processada na forma 

prevista nos arts. 148 a 182 da Lei nº 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990 e, em se tratando de servidor militar, de 

acordo com os respectivos regulamentos disciplinares. 

 Chamo sua atenção para a vedação à representação anônima, ou apócrifa, que 

está implícita no § 1º. 
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 No entanto, 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, discretamente, de modo 

a apurar a possível ocorrência de eventual situação de ilicitude, conferindo a 

certeza da delação anônima; (iii) a imputação não pode ter por único 

fundamento causal documentos ou escritos anônimos. 

 Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata 

apuração dos fatos que, caso se refiram a servidores federais, será processada 

conforme a Lei 8.112/90 (e na forma dos estatutos de servidores de cada ente 

federativo); para o caso de militares, devem ser observados os regulamentos 

disciplinares específicos. 

INFORMAÇÕES DO PROCEDIMENTO AO MP E AO TC 

 Se instaurado processo administrativo, a comissão responsável deve dar 

conhecimento da apuração ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de 

Contas, os quais, caso queiram, podem designar representante para 

acompanhar o curso do processo. 

Parágrafo único. O Ministério Público ou Tribunal ou 

Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar 

representante para acompanhar o procedimento 

administrativo. 

Parágrafo único. O Ministério Público ou Tribunal ou 

Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar 

representante para acompanhar o procedimento 

administrativo. 
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MEDIDAS CAUTELARES 

 A lei 8.429/92 prevê três medidas cautelares: 

a) a indisponibilidade de bens (art. 7º); 

b) o sequestro (art. 16); e  

c) o afastamento temporário do cargo, emprego ou função (parágrafo único 

do art. 20). 

 É válido lembrar que é possível a concessão de medidas cautelares 

independentemente da prévia oitiva do demandado. É o que a doutrina 

nomina de decisões “inaudita altera pars”, tendo suporte na jurisprudência do 

STJ que entende viável o “deferimento da medida acautelatória de 

indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa nos autos da 

ação principal sem audiência da parte adversa e, portanto, antes da notificação 

a que se refere o art. 17, § 7º, da Lei n. 8.429/92.” (STJ. AgRg no AREsp 

460279/MS,Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgado em 

07/10/2014) 

 Com efeito, o STJ entende que, ante sua natureza acautelatória, a medida de 

indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa pode ser 

deferida nos autos da ação principal sem audiência da parte adversa. (STJ - 1ª 

Turma. AgRg no AREsp 671281/BA, Rel. Olindo Menezes, julgado em 

03/09/2015) 

 Além disso, a indisponibilidade pode ser decretada antes mesmo do 

recebimento da petição inicial. (STJ. AgRg no REsp 1317653/SP, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07/03/2013) 

Indisponibilidade de bens 

 
Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao 

patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, 
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caberá a autoridade administrativa responsável pelo 

inquérito representar ao Ministério Público, para a 

indisponibilidade dos bens do indiciado. 

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput 

deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral 

ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial 

resultante do enriquecimento ilícito. 

 

 A indisponibilidade significa impossibilidade de alienação de bens e pode se 

concretizar através, por exemplo, do bloqueio de contas bancárias e aplicações 

financeiras e o registro da inalienabilidade imobiliária.  

 A indisponibilidade guarda muitas semelhanças com o sequestro de bens, 

contudo, a jurisprudência do STJ apresenta uma importante distinção: 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, 

previsto no art. 16. (STJ. AgRg no REsp 1307137/BA, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/09/2012) 

 É importante observar que, embora o art. 7º fale apenas em “o ato de 

improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento 

ilícito”, a jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de decretação de 

indisponibilidade por ato que fira os princípios da Administração. Isso porque a 

indisponibilidade de bens pode recair também sobre o patrimônio do réu de 

modo suficiente a garantir o integral pagamento de eventual multa civil (Resp 

1.311.013/RO). 

 No mais, 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.  

 Nesse sentido, pode ser decretada a indisponibilidade dos bens ainda que o 

acusado não esteja se desfazendo de seus bens. É desnecessária a prova de 
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que os réus estejam dilapidando efetivamente seus patrimônios ou de que 

eles estariam na iminência de fazê-lo (prova de periculum in mora concreto). 

(STJ. REsp 1366721/BA, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 26/02/2014) 

 Também pode ser decretada a indisponibilidade sobre bens que o acusado 

possuía antes da suposta prática do ato de improbidade. (STJ. 1ª Turma. REsp 

1301695/RS, Rel. Olindo Menezes, julgado em 06/10/2015) 

 É válido registrar que, havendo vários réus, a indisponibilidade de bens sobre o 

patrimônio de cada um não está limitada à fração pro-rata sobre cada 

patrimônio, ou seja, a constrição deve incidir integralmente sobre o 

patrimônio de cada agente, até, ao menos, a instrução final do feito em que 

se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada réu para o 

ressarcimento. (STJ. REsp 1610169/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 02/05/2017) 

 É interessante notar que a indisponibilidade não pode recair sobre bens 

absolutamente impenhoráveis, como é o caso das verbas salariais. (STJ. 1ª 

Turma. REsp 1164037/RS, Rel. p/ Ac. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado 

em 20/02/2014) 

● Contudo, a indisponibilidade prevista na Lei de Improbidade 

Administrativa pode recair sobre bens de família. (STJ. 1ª Turma. AgInt 

no REsp 1670672/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 

30/11/2017) 

Sequestro de bens 

 
Art. 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a 

comissão representará ao Ministério Público ou à 

procuradoria do órgão para que requeira ao juízo 

competente a decretação do seqüestro dos bens do 

agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou 

causado dano ao patrimônio público. 
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§ 1º O pedido de seqüestro será processado de acordo com 

o disposto nos arts. 822 e 825 do Código de Processo Civil. 

§ 2° Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o 

exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações 

financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos 

termos da lei e dos tratados internacionais. 

 O sequestro é a medida processual que recai sobre coisas certas e 

determinadas, não alcançando todo o patrimônio do agente público. Destina-

se a viabilizar o perdimento dos bens e valores, acrescidos ilegalmente pelo 

agente, em favor da pessoa jurídica estatal prejudicada. 

 Assim, distintamente da indisponibilidade, que recai sobre os bens adquiridos 

antes ou depois do ato ímprobo, o sequestro incide exclusivamente sobre os 

bens adquiridos a partir e em razão do ato de improbidade. 

 Além do sequestro dos bens, o pedido cautelar poderá incluir a investigação, o 

exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras 

mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados 

internacionais. A indisponibilidade deve recair sobre bens que assegurem o 

integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do 

enriquecimento ilícito. 

Afastamento do agente público 

 
Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos 

direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado 

da sentença condenatória. 

Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa 

competente poderá determinar o afastamento do agente 

público do exercício do cargo, emprego ou função, sem 

prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer 

necessária à instrução processual. 
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 O afastamento do agente público de seu cargo, emprego ou função é mais uma 

medida cautelar prevista na Lei 8.429/92 e, segundo o STJ, “exige prova 

incontroversa de que a sua permanência poderá ensejar dano efetivo à 

instrução processual”. (STJ. 1ª Turma. REsp 1301695/RS, Rel. Min. Olindo 

Menezes, julgado em 06/10/2015) 

 Além disso, o afastamento cautelar do agente público de seu cargo, é medida 

excepcional que pode perdurar por até 180 dias. (STJ. AgRg na SLS 001957/PB, 

Rel. Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 17/12/2014, DJe 

09/03/2015) 

 Um aspecto bem interessante é que esse afastamento pode ser determinado 

pela autoridade administrativa. Assim, diferentemente das outras duas 

cautelares, que são exclusivamente judiciais, o afastamento também ocorre na 

esfera administrativa. 

ASPECTOS PROCESSUAIS 

 A ação judicial de improbidade é de rito ordinário (procedimento comum, na 

linguagem no atual CPC), ou seja, seguirá os trâmites de um processo civil 

comum, exceto naquilo que a lei dispuser de forma diversa. 

 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. 

Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será 

proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica 

interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida 

cautelar. 

 

 A doutrina majoritária defende que a ação de improbidade se trata de ação civil 

pública com algumas regras próprias. Na prática, é muito comum ver a 

designação de Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa. 
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 No mais, os §§ do art. 17 apresentam uma série de peculiaridades das ações de 

improbidade, é importante conhecê-las: 

§ 2º A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as 

ações necessárias à complementação do ressarcimento do 

patrimônio público. 

§ 3º No caso de a ação principal ter sido proposta pelo 

Ministério Público, aplica-se, no que couber, o disposto 

no § 3o do art. 6º da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965. 

§ 4º O Ministério Público, se não intervir no processo 

como parte, atuará obrigatoriamente, como fiscal da lei, 

sob pena de nulidade. 

§ 5º 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. 

§ 6º A ação será instruída com documentos ou justificação 

que contenham indícios suficientes da existência do ato de 

improbidade ou com razões fundamentadas da 

impossibilidade de apresentação de qualquer dessas 

provas, observada a legislação vigente, inclusive as 

disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código de 

Processo Civil. 

§ 7º Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará 

autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para 

oferecer manifestação por escrito, que poderá ser 

instruída com documentos e justificações, dentro do prazo 

de quinze dias. 

§ 8º Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta 

dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se 

convencido da inexistência do ato de improbidade, da 

improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. 
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§ 9º Recebida a petição inicial, será o réu citado para 

apresentar contestação. 

§ 10. Da decisão que receber a petição inicial, caberá agravo 

de instrumento. 

§ 11. Em qualquer fase do processo, reconhecida a 

inadequação da ação de improbidade, o juiz extinguirá o 

processo sem julgamento do mérito. 

§ 12. Aplica-se aos depoimentos ou inquirições realizadas 

nos processos regidos por esta Lei o disposto no art. 

221, caput e § 1º, do Código de Processo Penal. 

§ 13. Para os efeitos deste artigo, também se considera 

pessoa jurídica interessada o ente tributante que figurar no 

polo ativo da obrigação tributária de que tratam o § 4º do 

art. 3º e o art. 8º-A da Lei Complementar nº 116, de 31 de 

julho de 2003. 

 

 Antes de o juiz receber a petição inicial, ordenará a intimação do réu para que, 

no prazo de quinze dias, apresente defesa prévia, a qual poderá levar ao 

indeferimento da petição inicial. 

 Por sua vez, o juiz tem o prazo impróprio de trinta dias para acolher ou rejeitar 

a 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, devendo ser alegada em momento oportuno e 

devidamente comprovado o prejuízo à parte. (STJ. EDcl no REsp 1194009/SP, 

Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 17/05/2012) 

 Observe, ainda, que esse rito especial que prevê notificação prévia e um juízo 

preliminar para recebimento da demanda é aplicável apenas para as ações 

típicas de improbidade administrativa, assim entendidas aquelas que buscam 
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a condenação do agente nas penalidades do art. 12. As ações de ressarcimento 

ao erário e indenizatórias, ainda que em atos ímprobos, são consideração ações 

atípicas de improbidade. 

 Segundo o STJ, a presença de indícios de cometimento de atos 

ímprobos autoriza o recebimento fundamentado da petição inicial nos termos 

do art. 17, §§ 7º, 8º e 9º, da Lei n. 8.429/92, devendo prevalecer, no juízo 

preliminar, o princípio do in dubio pro societate. (STJ. AgRg no AREsp 

604949/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

05/05/2015) 

 No mais, deve ser dada atenção ao § 3º, isso porque se a ação for ajuizada pelo 

Ministério Público, a pessoa jurídica pode: (i) abster-se de contestar o pedido, 

(ii) atuar ao lado do autor, tornando-se litisconsorte ativa do MP, desde que útil 

ao interesse público e (iii) assumir o polo passivo da ação, e, por 

conseguinte, contestar o pedido. 

 Como registra Daniel Amorim, está-se diante de legitimação concorrente e 

disjuntiva, pois a ação pode ser proposta por qualquer dos legitimados, não 

sendo necessária a formação de litisconsórcio entre as pessoas jurídicas 

interessadas e o Ministério Público (litisconsórcio facultativo, portanto). 

Possibilidade de celebração de acordo de não persecução 
cível (Lei Anticrime) 

 

 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. 

 Para começar a análise, vejamos a nova redação do § 1º do art. 17 da LIA: 

§ 1º As ações de que trata este artigo admitem a 

celebração de acordo de não persecução cível, nos termos 

desta Lei. 
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 No § 10-A do mesmo artigo, por sua vez, se fixou a possibilidade de interrupção 

do prazo para contestação, caso haja a possibilidade de solução consensual: 

§ 10-A. Havendo a possibilidade de solução consensual, 

poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo 

para a contestação, por prazo não superior a 90 (noventa) 

dias. 

 Esse dispositivo é o único a tratar do procedimento a ser seguido no caso de 

solução consensual nas ações de improbidade, o que chama a atenção para o 

problema da ausência de fixação sobre a forma se dará o chamado “acordo de 

não persecução civil” (§ 1º). 

 Aspecto polêmico da inovação legislativa é quanto à interpretação que se deve 

dar ao § 10-A do mesmo artigo 17, delimitando os limites da solução consensual. 

Nesse cenário, se já passou o prazo para contestação, é possível firmar “acordo 

de não persecução civil”? 

 O STJ recentemente respondeu a questão, afirmando que é possível acordo de 

não persecução cível no âmbito da ação de improbidade administrativa em 

fase recursal (STJ. 1ª Turma. AREsp 1314581/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 

julgado em 23/02/2021). 

 Por fim, um dos vetos presidenciais à Lei Anticrime é bem interessante para os 

concursos de procuradorias e a atuação da Fazenda Pública. Sendo um tema 

com grandes probabilidades de ser cobrado em provas mais difíceis e provas 

discursivas. 

 O art. 17-A foi vetado com o seguinte fundamento: “A propositura legislativa, 

ao determinar que caberá ao Ministério Público a celebração de acordo de não 

persecução cível nas ações de improbidade administrativa, contraria o 

interesse público e gera insegurança jurídica ao ser incongruente com o art. 17 

da própria Lei de Improbidade Administrativa, que se mantém inalterado, o qual 

dispõe que a ação judicial pela prática de ato de improbidade administrativa 

pode ser proposta pelo Ministério Público e/ou pessoa jurídica interessada leia-
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se, aqui, pessoa jurídica de direito público vítima do ato de improbidade. Assim, 

excluir o ente público lesado da possibilidade de celebração do acordo de não 

persecução cível representa retrocesso da matéria, haja vista se tratar de real 

interessado na finalização da demanda, além de não se apresentar harmônico 

com o sistema jurídico vigente.” 

 Assim, não apenas o Ministério Público pode fazê-lo, mas também a advocacia 

pública. Vale ressaltar que o assunto não é pacífico, mas me parece a melhor 

interpretação à luz do veto presidencial e sua justificativa. 

PRESCRIÇÃO 

 As ações destinadas à aplicação das sanções previstas na Lei 8.429/92 

prescrevem em cinco anos, conforme determina o art. 23: 

Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções 

previstas nesta lei podem ser propostas: 

I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, 

de cargo em comissão ou de função de confiança; 

II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica 

para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do 

serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou 

emprego. 

III - 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. 

 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. 

 É importantíssimo relembrar que, conforme entendimento do STF, são 

imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato 

doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Atenção para o fato de 
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que este entendimento vale apenas para o ressarcimento ao erário e apenas 

para atos dolosos. (STF. RE 852475, Relator(a): Min. Edson Fachin, Tribunal 

Pleno, julgado em 08/08/2018) 

 Por fim, para fechar o tema improbidade administrativa, há uma série de 

entendimento fixados pelo STJ e que merecem sua atenção, vamos a eles: 

• Em caso de ação de improbidade administrativa que envolva dois ou mais réus, 

o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 23 da Lei nº 8.429/92 deve ser 

contado de forma individual. (STJ. 2ª Turma. REsp 1230550/PR, Rel. Min. Og 

Fernandes, julgado em 20/02/2018) 

• em caso de reeleição de prefeito, o prazo prescricional se inicia somente após 

o último mandato. (STJ. 2ª Turma. REsp 1.414.757-RN, Rel. Min. Humberto 

Martins, julgado em 6/10/2015) 

• o ajuizamento da petição inicial interrompe o prazo prescricional. Se a ação de 

improbidade foi ajuizada dentro do prazo prescricional, eventual demora na 

citação do réu não prejudica a pretensão condenatória da parte autora. (STJ. 

2ª Turma. REsp 1391212-PE, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 2/9/2014) 

• não há prescrição intercorrente em improbidade administrativa. O art. 23 da 

Lei 8.429/1992, que regula o prazo prescricional para propositura da ação de 

improbidade administrativa, não possui comando a permitir a aplicação da 

prescrição intercorrente nos casos de sentença proferidas há mais de 5 (cinco) 

anos do ajuizamento ou do ato citatório na demanda. (STJ. REsp 1289993/RO, 

Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/09/2013) 

• o prazo prescricional para o “terceiro” que induziu ou participou do ato de 

improbidade administrativa deverá ser o mesmo previsto para o agente 

público. (Súmula 634-STJ) 

 Note que o art. 23 da Lei 8.429/92 falhou ao não prever regras de prescrição 

para o terceiro (particular) que participa do ato de improbidade administrativa 

em conjunto com o agente público. Diante disso, o STJ sumulou que o prazo 

deverá ser o mesmo previsto para o agente público que praticou, em conjunto, 
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o ato de improbidade administrativa. 

Súmula 634-STJ: Ao particular aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na lei 

de improbidade administrativa para os agentes públicos. 

 


