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TEMAS IMPORTANTES 
PETIÇÃO INICIAL NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTATIVA: 

- a petição inicial, basicamente, tem os mesmos requisitos do artigo 319 do NCPC; 

- além das exigências legais, deve haver as exigências específicas da demanda de improbidade 
administrativa (por exemplo: documentos comprovando os indícios da prática de ato de 
improbidade); 

- importante: deve ser lembrado que a demanda de improbidade administrativa deve ser 
dirigida a uma Vara Cível; 

- autor: Ministério Público de Minas Gerais por seu órgão de execução abaixo assinado; 

- réu: as informações passadas pela questão quanto à qualificação do réu e exigências do 
NCPC; 

- valor da causa: normalmente equivale ao valor do dano acrescido da multa; 

- pedido na improbidade administrativa: 

- aplicação das sanções do artigo 12 da LIA; 

- provas que pretende ver produzidas; 

- audiência de conciliação  é interessante propor a audiência (Resolução 197 do 
CNMP permite a realização de TAC em sede de demanda de improbidade 
administrativa); 

- eventual pedido de decisão em sede liminar; 

- pedido de notificação para apresentação da defesa do praticante do ato antes 
do recebimento fundamentado; 

- citação da pessoa jurídica interessada – vinculada ao autor do ato (caso de 
intervenção móvel); 

DECISÕES LIMINARES: 

- liminar é decisão proferida no liminar de uma demanda judicial – em uma acepção mais 
rígida, decisão liminar seria aquela deferida no início do procedimento; 

- na prática tem se nomeado de decisão liminar qualquer decisão incidental no curso do 
processo judicial 

-> lei 8.429/92: 

- o artigo 7º e artigo 16 da LIA tratam das decisões liminares de índole 
patrimonial (institutos próximos do arrestou e sequestro do NCPC); 

- natureza das decisões liminares: alguns sustentam tratar-se de tutela de 
evidência, bastando fundados indícios da ocorrência de atos de improbidade 
administrativa, dispensando o requisitos da demora -> a lei prevê que o único 
requisito é a existência de indícios fortes da prática de atos de improbidade; 

- entendimento da 1ª Seção do STJ de 2.014  decisões liminares de bloqueio de 
bens em ações civis públicas não dependem do perigo da demora, bastando 
fundados indícios de prática de ato de improbidade administrativa  tutela de 
evidência  se presta também para bloquear o numerário suficiente para 
pagamento da multa civil; 

- pela redação do dispositivo as decisões liminares parecem estar vinculadas aos 
artigos 9º e 10 da LIA (não ao artigo 11 – atos de improbidade que atentam contra 
os princípios da administração pública)  em razão disto há 
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questionamento/divergência sobre a obtenção da decisão liminar em caso de 
ofensa a princípio da administração pública; 

-> microssistema: 

- artigo 12 da LCP + artigo 83 do CDC + artigos do NCPC; 

- há tratamento das decisões em sede liminar pelo microssistema de tutela 
coletiva; 

- o entendimento majoritário é de que a ação de improbidade administrativa é 
espécie de ação civil pública; 

- em função de tal fato devem ser aplicados os dispositivos que 
tratam da ação civil pública à demanda de improbidade 
administrativa; 

- para o bloqueio de bens em sede liminar utilizam-se as previsões 
da LIA; 

- para outras demandas em sede liminar deve ser utilizada a LCP – 
em seu artigo 12 (ou no artigo 83 do CDC)  exemplo: anulação do 
ato administrativo lesivo; 

-> perda do cargo1: 

- há previsão expressamente na LIA; 

- o requisito da perda do cargo (ou melhor, afastamento do cargo) em sede 
liminar é bastante restritivo: a manutenção do agente público no cargo 
representa um risco para a instrução; 

- ÚNICA FORMA DE LIMINAR DE SUSPENSÃO DO CARGO = RISCO À INSTRUÇÃO; 

- mesmo no caso acima o afastamento do cargo deve se dar sem 
prejuízo da remuneração; 

- o professor Fábio Medina Osório admite a decisão liminar de 
afastamento do cargo no caso de prática reiterada de atos de 
improbidade; 

-> regime de suspensão da liminar; 

- existe a previsão no ordenamento jurídico brasileiro que, obtida a decisão 
liminar, seja feito requerimento ao Presidente do Tribunal para suspender a 
eficácia da decisão precária; 

- requisitos: ESSO  grave risco à Economia, Segurança, Saúde ou Ordem Pública; 

- aplicação do instituto às ACP´s: há entendimento2 de que tal 
instituto não se aplica às ACP´s, visto que tal forma de tutela busca 
proteger o patrimônio público – assim, o instituto aumentaria o risco 
de lesão ao patrimônio público; 

- decisão da jurisprudência: vários Tribunais de Justiça aceitam a 
utilização de tais instrumentos em Ação Civil Pública; 

 

ÔNUS DA PROVA: 

                                                            
1 Particularmente, creio que a questão ganhe contornos ainda mais complexos tratando-se de cargo 
eletivo, tendo em vista a tendência de medida judicial afrontar a vontade popular (os mandatos 
possuem prazo determinado). 
2 Wemerson Garcia e Rogério Pacheco. 
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- artigo 9º, inciso VII da LIA  consiste ato de improbidade o simples fato de apresentar um 
patrimônio incompatível com a renda lícita auferida; 

- neste caso não há necessidade de prova do nexo causal entre a função e a 
vantagem supostamente recebida; 

- parte da doutrina afirma que o dispositivo que, pela via oblíqua, acaba 
invertendo o ônus da prova -> como há previsão em lei, não havia nenhum 
problema. Outros sustentam haver uma redistribuição do ônus da prova. Outros 
doutrinadores (minoria) entende que o dispositivo é inconstitucional por ofender 
a ampla defesa; 

- posição de Ricardo de Barros Leonel  segundo tal autor, nas ações civis públicas é possível 
inverter o ônus da prova com base no artigo 6º, inciso VIII do CDC. Segundo ele, nos casos em 
que as alegações do autor são verossímeis ou quando o autor se encontre em uma situação de 
hipossuficiência (requisitos alternativos) será possível requerer ao magistrado a inversão do 
ônus da prova; 

- parte da doutrina entende que este dispositivo do CDC não se aplica na LACP por 
estar fora do Título III do CDC. Ele rebate que a aplicação dos dispositivos do 
Título III se deram como forma de incidir as normas processuais do CDC na LACP. 
Neste caso, como a norma é processual, haveria incidência – todas as normas 
processuais do CDC devem incidir na LACP; 

- com este raciocínio seria possível inverter o ônus da prova em ação de 
improbidade administrativa  não há julgamento do STJ sobre o tema; 

- jurisprudência sobre a inversão do ônus da prova  nas ações civis públicas ambientais o STJ 
tem admito a inversão do ônus da prova com base no princípio da precaução; 

- o STJ não aborda esta situação nas demais ações civis públicas – muito menos 
nas ações de improbidade; 

- atualmente, segundo o STJ, tal inversão só é possível nas demandas 
ambientais; 

- artigo 373 do NCPC  tal artigo fala da redistribuição do ônus da prova, permitindo que o 
juiz da causa, por decisão interlocutória altere a regra ordinária do ônus da prova. O vetor 
geral é: prova difícil de ser produzida pelo autor e fácil de ser produzida pelo réu; 

- possibilidade de incidência nas ações de improbidade: tendo em vista que ações 
de improbidade administrativa são espécies de ações civis públicas, nos termos do 
artigo 19 da LACP, seria possível a aplicação do referido instituto (aplicação 
subsidiária do CPC); 

 

APROVAÇÃO DE CONTAS PELO TCE OU TCE: 

- vinculação do magistrado: 

- a decisão do TCU ou TCE não pode vincular o magistrado responsável por julgar 
a ação de improbidade administrativa; 

- o TCE e TCU são órgãos auxiliares do Poder Legislativo, não podendo suas 
decisões vincular o Poder Judiciário; 

- artigo 21, inciso II da LIA -> traz a regra de que o ato de improbidade 
administrativa se configura independentemente de decisões proferidas pela Corte 
de Contas; 
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- na prática, muitas vezes, os autores do ato de improbidade trazem a defesa de 
que as contas foram aprovadas pelas Cortes de Conta -> analisando bem os 
acórdãos é possível descobrir que a aprovação das contas pode vir a ser um 
elemento de informação importante para demonstrar a inexistência de ato de 
improbidade administrativa; 

 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR OMISSÃO: 

- possibilidade: é totalmente possível cometer ato de improbidade administrativa por omissão 
(ex.: omissão de quem tem o dever de fiscalização); 

- ciente da possibilidade o legislador da LIA usa os termos “qualquer ação e 
omissão” – a previsão legal existe apenas nos artigos 10 e 11; 

- a improbidade pode então ser omissiva ou comissiva; 

- improbidade VS enriquecimento ilícito: é extremamente difícil que alguém se enriqueça 
ilicitamente a partir de uma omissão. Receber a quantia em dinheiro já é um ato comissivo; 

 

TENTATIVA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: 

- a questão sobre a possibilidade ou não da tentativa de ato de improbidade administrativa se 
divide em três correntes: 

- 1ª Corrente: artigo 21, inciso I da LIA  segundo esta parte da doutrina é 
possível a tentativa, visto que a lei traz a previsão de que “as sanções incidem 
independentemente da ocorrência de dano” – são sanções típicas aplicáveis à 
tentativa; 

- 2ª Corrente: Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves  não há na lei de 
improbidade um dispositivo análogo ao artigo 14, inciso II do CP, razão pela qual 
não se aplica a regra da tentativa não se aplica, não sendo possível ato de 
improbidade administrativa tentado; 

- 3ª Corrente: Alexandre de Morais  o Ministro Alexandre de Morais entende 
que não existe de fato ato de improbidade administrativa tentado, mas 
argumenta que um ato de improbidade administrativa tentado dos artigos 9º e 10 
já configura lesão ao artigo 11 da LIA; 

- tentativa do artigo 9º e 10 = artigo 11 consumado; 

 

PRESCRIÇÃO NO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA3: 

- a compreensão da prescrição deve ser dividida em quatro aspectos fundamentais – para 
melhor compreensão: 

PRESCRIÇÃO DO 
ARTIGO 12 - LIA 

Exceto o 
ressarcimento do 

dano 

 
RESSARCIMENTO DO 

DANO 

RESSARCIMENTO DO 
DANO PARA 

ENTIDADES QUE 
RECEBERAM 

INCENTIVOS FISCAIS 

 
CAUTELAR DE 

PROTESTO 

- há dois sistemas 
prescricionais para a 

- a CRFB/88 diz ser 
imprescritível a 

- as sanções de 
improbidade vão 

- é admitida para 
interromper a 

                                                            
3 É um tema muito importante, com muitos reflexos práticos e complexo – razão pela qual pode ser 
cobrado nas provas. 
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as sanções do 
artigo 12; 
a) cinco anos 
(titular de mandato, 
função de confiança 
ou cargo em 
comissão) – o termo 
inicial é o 
encerramento do 
mandato; 
b) prazo previsto 
em lei própria para 
as infrações apenas 
com pena de 
demissão (demais 
agentes públicos); 

reparação de dano 
ao erário; 
O STF fez uma 
interpretação 
restritiva da norma, 
fixando que o 
ressarcimento ao 
erário causado por 
ato doloso de 
improbidade 
administrativa é 
imprescritível. 
Os demais são 
prescritíveis. 

prescrever no prazo 
de 5 (cinco) anos e o 
termo inicial é a data 
em que teria de ter 
havido a prestação 
de contas; 

prescrição iminente 
(dispositivo do 
CC/02)  vem sendo 
utilizado em ações de 
improbidade para 
interromper o prazo 
prescricional  
realiza-se a ação 
cautelar de protesto 
fundamentando que 
o inquérito civil está 
andando e que o 
caso é complexo, 
com o fim então de 
impedir a prescrição; 
- a medida é aceita4; 

 
IDEIAS CENTRAIS EM IMPROBIDADE ADMINISTRATIVAS5: 

- a ação de improbidade administrativa é uma demanda de natureza eminentemente cível; 

- §4º do artigo 37 da CRFB/88: as sanções serão aplicadas sem prejuízo da ação 
penal cabível; 

- tal norma deixa claro que a demanda de improbidade 
administrativa não tem natureza penal; 

- duplo regime sancionatório: é expressamente admitido no §4º do 
artigo 37 da CRFB/88; 

- artigo 12 da LIA: o dispositivo prevê as sanções devem ser aplicadas, dizendo 
que tais sanções serão aplicadas independentemente das sanções penais, cíveis e 
administrativas; 

- a sanção administrativa, na maioria das vezes, independe do 
processo judicial -> aplicada em processo administrativo; 

- a sanção de improbidade administrativa somente pode ser aplicada 
por meio de um processo judicial; 

- consequências da natureza cível: 

- não comporta a aplicação da regra de foro por prerrogativa de função em ação 
de improbidade (regra geral); 

- exceções: Presidente da República6 + Ministros do STF7; 

                                                            
4 Importante para evitar a prescrição. 
5 São 2 (duas) as ideias centrais. 
6 Segundo o artigo 85, inciso V da CRFB/88 a competência é do Supremo Tribunal Federal em julgar o 
Presidente nas ações que atentam contra a probidade administrativa. 
7 O principal argumento é a tese da suposta afronta que haveria caso um juiz de primeira instância 
julgasse um Ministro do STF, podendo determinar a perda do cargo de uma autoridade que ocupa o 
topo da hierarquia do Judiciário. Este argumento não parece real, visto que a sanção de perda do cargo 
somente ocorreria com o trânsito em julgado. A posição da maioria do STF é pela aplicação da regra de 
competência do STF para julgar seus ministros no caso de suposta prática de ato de improbidade 
administrativa. 
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- situações polêmicas: na Rcl 2.138/08 foi dado foro por prerrogativa 
de função à Ministro de Estado – os argumentos parecem terem sido 
superados na Pet. 3.240/18 que, pro sua vez, firmou no voto do 
Ministro Relator que não há foro por prerrogativa de função em caso 
de ato de improbidade fora a exceção constitucional do caso do 
Presidente da República; 

- questão do Governador -> STF, RE 738.235/18 -> o governador não 
tem foro por prerrogativa de função em ação de improbidade 
administrativa; 

- não haverá bis in idem quando a mesma autoridade, em função da mesma 
conduta, for processada, ao mesmo tempo, por crime e por improbidade 
administrativa; 

- a ação de improbidade administrativa é uma espécie do gênero ação civil pública; 

- a ação civil pública é definida de acordo com o objeto (defesa do patrimônio 
público e de qualquer outro interesse difuso, coletivo e individual homogêneo); 

- a ação de improbidade administrativa visa à defesa do patrimônio por uma 
perspectiva mais ampla, não se restringindo unicamente à questão monetária -> 
ela busca defender princípios informadores da administração pública; 

- patrimônio público tutelado pela LIA  conteúdo financeiro + conteúdo moral; 

- a própria aplicação das sanções previstas na LIA independente do dano 
econômico faz com que seja possível tutelar o patrimônio público do ponto de 
vista imaterial; 

- aplicação de técnicas processuais típicas da ação civil pública: o microssistema 
da defesa da tutela coletiva é extremamente moderno e rico em técnicas 
processuais que permitem a efetividade da tutela jurisdicional. Exemplos de 
dispositivos do microssistema que podem (e devem) ser utilizados na LIA: 

- artigo 83 do CDC: importante lembrar que o artigo 21 da LACP 
prevê a aplicação de todo o conteúdo do Título III do CDC às ações 
regidas pela LACP. O dispositivo do artigo 83 do CDC pode ser 
aplicado às demandas de improbidade. Segundo o dispositivo, para a 
tutela dos interesses transindividuais é admitida qualquer 
modalidade de ação8 – que propicie a tutela efetiva e adequada; 

- em alguns casos, a tutela efetiva necessita do pedido de anulação 
do ato ímprobo – utilização do microssistema de tutela coletiva na 
ACP por improbidade administrativa – importante saber que há 
vários outros pedidos possíveis; 

- artigo 84 do CDC: tal artigo versa sobre obrigações de fazer e não 
fazer. Segundo tal artigo, dois parâmetros devem ser utilizados (além 
de duas técnicas processuais): 

Parâmetros: 

- tutela específica da obrigação: a conversão da tutela 
específica na obrigação de reparar o dano é subsidiária – 
nunca a primeira opção; 

                                                            
8 O termo “ação” aqui é lido como “procedimento” ou “medida” capaz de propiciar a tutela efetiva e 
adequada. 
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- resultado prático equivalente: não sendo possível a 
tutela específica, deve ser buscando um resultado 
prático equivalente, sendo subsidiária a conversão em 
pecúnia com a posterior indenização; 

Técnicas Processuais: 

- astreintes: fixado um valor como forma de forçar 
(coerção indireta) o cumprimento da obrigação; 

- medidas necessárias: para assegurar o cumprimento 
específico da obrigação de fazer podem ser tomadas as 
medidas necessárias para compelir o réu a cumprir a 
obrigação, como por exemplo: busca e apreensão de 
pessoas ou coisas + remoção de pessoas ou coisas + 
desfazimento de obras + impedimento de atividade 
nociva + requisição de força policial; 

- o rol de medidas necessárias é um rol 
exemplificativo: qualquer outra medida 
(que não guarde incompatibilidade com o 
ordenamento jurídico) pode ser tomada 
buscando a tutela específica da obrigação; 

 

PONTOS POLÊMICOS SOBRE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: 

-> competência territorial:  

- não há, na LIA, previsão expressa quanto ao foro competente para o 
processamento da ação de improbidade administrativa; 

- a resposta deve ser buscada no microssistema de tutela coletiva (LACP + CDC); 

- o foro competente é definido pelo local do dano (1ª instância); 

- é comum que o dano se espalhe por mais de uma comarca e de uma subseção 
judiciária, havendo algumas normas: 

- dano regional: capital do local atingido; 

- dano nacional: no Distrito Federal ou na capital do local atingido; 

- análise do dano e regra básica geral: 

- dano local  atinge uma comarca  comarca do dano; 

- dano plurilocal  entre o dano local e o dano regional 

- dano regional  maior parte das comarcas de um estado  capital do estado; 

- dano plurilocal  entre o regional e o dano nacional 

- dano nacional  atinge todo o país  Distrito Federal ou capital de um dos 
estados; 

- o professor Hugo Nigro Mazzilli vai trazer outras situações mais complexas e 
indefinidas: 

- dano plurilocal  entre o dano local e o dano regional  atinge mais de uma 
comarca sem atingir parcela significativa das comarcas do Estado  defende ele 
que a demanda fosse proposta em uma das comarcas atingidas (aproximando o 
juiz das provas e partes no processo); 
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- a jurisprudência dos tribunais, ao que parece, vem adotando esta 
orientação; 

- dano plurilocal  entre o regional e o dano nacional  atinge mais de um 
estado sem no entendo atingir parcela significativa do território nacional  
defende ele que em caso de danos que se dão entre mais de um estado, mas sem 
atingir todo o território nacional, deve a demanda ser proposta na capital de um 
dos estados em que o dano ocorreu; 

- a jurisprudência dos tribunais, ao que parece, vem adotando esta 
orientação; 

-> foro por prerrogativa de função em ação de improbidade administrativa: 

- somente em situações excepcionalíssimas haverá foro por prerrogativa de 
função nas ações de improbidade administrativa (Presidente da República + 
Ministros do STF); 

-> procedimentos na LIA: 

- a LIA traz a previsão de que deve ser adotado o procedimento ordinário – o CPC 
de 1976 tinha o procedimento comum ordinário e sumário; 

- o NCPC trouxe a previsão do procedimento comum no lugar do procedimento 
ordinário; 

- §4º do artigo 1.046 do CPC/15: este parágrafo diz que as referências feitas pelas 
leis especiais anteriores quanto a institutos do antigo CPC devem ser vistas como 
referências atuais aos mesmos institutos tratados pelo CPC atual; 

- LIA  rito ordinário  rito comum  CPC/15 - 

- há fatores de ineficiência no rito da LIA: a LIA, embora seja muito boa no aspecto 
material, tem um tratamento crítico no que tange ao aspecto processual, dentre 
eles: 

- manifestação preliminar: o réu deve ter vista da demanda inicial 
para oferecer uma resposta (manifestação preliminar 9 ) e só 
posteriormente o juiz pode, fundamentadamente, admitir a ação civil 
pública de improbidade administrativa – da decisão que recebe a 
demanda cabe agravo de instrumento (e o relator pode dar efeito 
suspensivo a este agravo10) – depois de recebida e resolvido o 
recebimento, cabe a contestação (o rito acaba criando duas defesas 
com o mesmo conteúdo); 

- perda do cargo apenas após o trânsito em julgado: a LIA traz 
norma que a perda do cargo depende do trânsito em julgado da 
demanda de improbidade – caso sejam aprovadas as PEC´s que 
permitem a prisão depois de condenação em segunda instância a 
sanção penal ficará apta a ser aplicada na segunda instância e as 
sanções da LIA na última instâncias apenas – em um verdadeiro 
anacronismo; 

- fatores positivos no rito da LIA: merecem ser citados: 

                                                            
9 Única utilizada da manifestação preliminar: na prática, conseguir tempo para o réu na ação de 
improbidade administrativa. Tal manifestação foi inserida no procedimento por Medida Provisória, em 
norma de constitucionalidade questionável, visto não se visualizar urgência nesta implementação 
legislativa. 
10 Efeito suspensivo ope judicis. 
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- desrespeito à manifestação preliminar: violada a norma que define 
a necessidade de manifestação preliminar, a nulidade gerada é 
relativa, somente invalidando o procedimento se gerado algum 
prejuízo11; 

- decisões liminares: as liminares de sequestro e bloqueio de bens 
visando a garantir o ressarcimento do dano podem ser concedidas 
baseando-se apenas em fundados indícios de responsabilidade – 
dispensado o perigo da demora12; 

-> elemento subjetivo do tipo nos atos de improbidade administrativa: 

- posição do STJ13: segundo o Tribunal da Cidadania, os atos do artigo 10 da LIA 
podem ser culposos ou dolosos. Os demais atos somente podem ser dolosos: 

 DOLO CULPA 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – art. 9º SIM NÃO 

LESÃO AO ERÁRIO – art. 10 SIM SIM 

OFENSA AOS PRINCÍPIOS – art. 11 SIM NÃO 

- entendimento da doutrina antes do posicionamento do STJ: o entendimento 
majoritário da doutrina, antes da decisão do STJ, era de que, nos três casos, 
deveria o ato ser punido a título culposo ou doloso (neste sentido: Hugo Nigro 
Mazzilli). Não o bastasse, dificilmente o artigo 11 se configura da forma dolosa 
(normalmente ele se consuma de forma culposa – na prática); 

- em 2.018 houve uma alteração na LINDB: passou a existir a previsão de que “os 
agentes públicos apenas serão responsabilizados em suas decisões ou opiniões 
técnicas em caso de DOLO ou ERRO GROSSEIRO”; 

- o TJPR passou então a entender (como parte da doutrina) que 
estaria extinta a possibilidade de improbidade administrativa na 
modalidade culposa; 

- outra corrente passou a sustentar que a norma da LINDB tem 
aplicação unicamente ao parecerista (seja jurídico ou contábil), 
determinando que a responsabilidade dele se daria apenas em caso 
de erro grosseiro 14  ou dolo (e somente decisões ou opiniões 
técnicas) – esta corrente também entende que o artigo 28 da LINDB é 
aplicável à improbidade administrativa, mas de forma mais restrita – 
somente ao parecerista; 

- entendimento a ser adotado na prova: deve, na prova, seguir o entendimento do 
STJ e exposto no quadro acima; 

-> rol de atos de improbidade e sua natureza: 

                                                            
11 Dificilmente este prejuízo será caracterizado no caso concreto. Ademais, cabe mandado de segurança 
buscando o trancamento da ação civil de improbidade em casos absurdos e teratológicos (lembrando 
que o writ não permite dilação probatória). 
12 Segundo o professor a tutela é de evidência. É possível questionar tal orientação – do ponto de vista 
puramente dogmático – visto que, particularmente, não creio que a não qualificação da tutela como de 
urgência, automaticamente, a transferiria para a categoria de tutelas de evidência. Não é de todo 
descabido de se imaginar que no caso, a urgência foi presumida. 
13 O STJ, de certa forma, fez o mesmo raciocínio que se faz no âmbito penal. 
14 O erro grosseiro muito se aproxima à culpa grave: neste caso não haveria como defender a extinção 
da modalidade culposa da improbidade administrativa. 
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- pacífico na doutrina e na jurisprudência que o rol de improbidade administrativa 
é meramente exemplificativo; 

- a lei utiliza-se do termo “notadamente” para deixar bem claro tal orientação; 

-> possibilidade de aplicação isolada das sanções do artigo 12 da LIA: 

- havia um dispositivo no artigo 17 (§1º) que previa a incidência isolada ou 
concomitante das sanções do artigo 12 da LIA; 

- o dispositivo foi inserido na LIA por medida provisória  a medida provisória 
não foi votada e perdeu sua eficácia  atualmente não há nenhum dispositivo 
legislativo tratando expressamente do tema; 

- posição do STJ: em respeito ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, 
deve ser prestigiada a possibilidade de aplicação isolada das sanções previstas no 
artigo 12 da LIA; 

- resolução 179 do CNMP: há a possibilidade de TAC em questões envolvendo 
improbidade administrativa, devendo, em caso de acordo, prever no mínimo a 
sanção de ressarcimento de dano e alguma outra sanção previsto no artigo 12 da 
LIA (ao menos 2 sanções); 

- posição do CNMP = 2 sanções (uma obrigatoriamente sendo ressarcimento do 
dano); 

-> concurso de normas: 

- concurso formal: uma única conduta infringe mais de uma norma da LIA (é 
comum que uma conduta o autor do ato de improbidade ofenda mais de um 
dispositivo da LIA – responde o agente pelo dispositivo que traz as sanções mais 
graves, unicamente); 

- concurso material: há aqui a prática de mais de uma conduta que infringe 
dispositivos diversos da LIA. Neste caso é essencial fazer a análise das sanções: 

- perda do cargo: sanção não cumulável; 

- ressarcimento do dano: decorrendo danos diferenciados de cada 
ato, devem ser cumuladas as sanções de ressarcimento do dano 
(somente em caso de danos diferenciados); 

- sanções temporárias: aplica então o feixe mais gravoso de 
sanções15; 

- multa civil:16 esta pode ser cumulável (aplicação das duas multas); 

-> defesa do agente público que praticou ato de improbidade administrativa: 

- a opinião a ser adotada na prova é a de que o réu, na ação de improbidade, não 
pode ser defendido por advogado público nem por advogado privado custeado 
por recursos públicos  posição dominante do STJ; 

- Lei 9.028: permite a defesa de ato de improbidade cometido por agente público 
pela AGU em caso de ato estritamente ligado à função -> lei com redação 

                                                            
15 Não podem ser somadas as sanções temporais, devendo ser aplicado unicamente o feixe mais 
gravoso. Particularmente, não vejo problemas em utilizar a quantidade de dispositivos da LIA infringidos 
como critério para fixação do quantum temporal dentro dos limites legais previstos no dispositivo mais 
gravoso. 
16 A que, comumente, é cumulada – invariavelmente. 
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perigosa, que, em regra, não deve ser acolhida  dispositivo bastante 
questionável; 

-> ação de improbidade e princípio da insignificância: 

- há um julgado isolado do STJ aplicando o princípio da insignificância em uma 
doação realizada à igreja – no Estado do Ceará; 

- é dominante o entendimento pela inaplicabilidade do princípio da 
insignificância em sede de improbidade administrativa; 

- o valor mínimo do dano pode, eventualmente, ser parâmetro a se avaliar na 
existência ou não de má-fé, essencial para a configuração de ato de improbidade 
administrativa; 

- dano ínfimo  vetor  ausência de má-fé  sem má-fé não há improbidade; 

-> transação na improbidade administrativa: 

- há atos normativos permitindo acordo em sede de improbidade administrativa; 

- importante olhar também para o pacote anticrime que trouxe mudanças no 
tema; 

-> coisa julga secundum eventus litis e secundum eventus probationes na improbidade: 

- coisa julga secundum eventus litis e probationes  se a ação de improbidade é 
modalidade de ação civil pública, deve ser aplicada a regra da coisa julgada 
secundum eventus litis e secudum eventus probationes na ação de improbidade 
administrativa; 

- a seguir tal raciocínio, como o faz o professor Gregório Assagra, seria possível a 
repropositura da ação de improbidade em casos que a demanda foi julgada 
improcedente por falta de provas; 

-> litisconsórcio na ação de improbidade administrativa: 

- a regulamentação na ação de improbidade administrativa é muito peculiar; 

- segundo o STJ pode ser proposta uma ação de improbidade administrativa 
contra um agente público e não colocar no polo passivo o particular que 
participou com o agente público ou se beneficiou do ato de improbidade (a regra 
é a criação de um litisconsórcio nesse caso); 

- o entendimento do STJ é de que o litisconsórcio, neste caso, é facultativo; 

- é impossível colocar apenas o particular no polo passivo da ação de 
improbidade, deixando o agente público fora da ação de improbidade – a lei de 
improbidade versa sobre condutas que são eminentemente cometidas por 
agentes públicos; 

- ação de improbidade exclusivamente contra o particular  não 
pode  litisconsórcio necessário  necessidade de presença do 
agente público; 

- críticas: o entendimento é passível de críticas, devendo ser, em determinados 
casos, abrandado, como no caso em que o agente público vem a falecer; 

-> anulação administrativa do TAC (seja pelo mesmo promotor ou outro): 

- o TAC, como qualquer ato da administração pública, possui alguns requisitos de 
validade; 

- nos termos do artigo 2º da LAP o ato pode ser anulado em caso de vício de 
incompetência, quando não respeitar uma formalidade essencial, quando os 
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motivos que o ensejaram não existiram, quando o objeto for ilícito ou a finalidade 
não for pública; 

- caso apresentando um dos vícios anteriores: é passível de invalidação (poder de 
autotutela), tendo o promotor de justiça o poder-dever de invalidade termo de 
ajustamento de conduta que não observe requisitos essenciais à sua validade; 

- mecanismo para a invalidação: deve ser questionado se a invalidação seria 
administrativa ou judicial – um dos examinadores entende que a invalidação pode 
ser administrativa, visto que, assim como os demais atos administrativos podem 
ser invalidades, o TAC, enquanto ato administrativo, também pode ser invalidado; 

-> teoria da cegueira deliberada e improbidade administrativa: 

- é perfeitamente possível a aplicação dos argumentos da teoria da cegueira 
deliberada nos casos de improbidade administrativa; 

- ademais, os requisitos para preenchimento do elemento subjetivo nos atos de 
improbidade são menos exigentes que os normalmente exigidos na lei penal; 

 


