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CAPÍTULO  23 
Improbidade Administrativa

Introdução
A improbidade administrativa está prevista no 

texto constitucional no seu artigo 37, § 4º, que prevê:
Art 37. § 4º - Os atos de improbidade administrati-
va 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.

A norma constitucional determinou que os atos 
de improbidade administrativa deveriam ser regula-
mentados para a sua execução, o que ocorreu com a 
edição da lei 8.429/92, que dispõe sobre as sanções 
aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriqueci-
mento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego 
ou função na administração pública direta, indireta ou 
fundacional e dá outras providências.
Sujeitos

 → Sujeito Passivo (vítima);
 ˃ 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.

 ˃ Entidade que receba subvenção, benefício ou 
incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público, 
bem como daquelas para cuja criação ou custeio 
o erário haja concorrido ou concorra com menos 
de cinquenta por cento do patrimônio ou da 
receita anual, limitando-se, nesses casos, a 
sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre 
a contribuição dos cofres públicos.

 → Sujeito Ativo (pessoa que pratica o ato de Impro-
bidade Administrativa);

 ˃ Agente público (exceção: agente político sujeito 
a crime de responsabilidade STF), servidores ou 
não, com algum tipo de vínculo nas entidades que 
podem ser vítimas de improbidade administrativa.

Conceito de agente público para aplicação da lei:
Reputa-se agente público, para os efeitos dessa 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 enti-
dades mencionadas no artigo anterior.

 ˃ Qualquer pessoa que induza ou concorra com o 
agente público ou que se beneficie do ato.

As disposições dessa 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.
Regras Gerais

Os agentes públicos de qualquer nível ou hierar-
quia são obrigados a velar pela estrita observância dos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e 
publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos.

Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou 
omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, 
dar-se-á o integral ressarcimento do dano.

No caso de enriquecimento ilícito, perderá o 
agente público ou terceiro beneficiário os bens ou 
valores acrescidos ao seu patrimônio.

Quando o ato de improbidade causar lesão ao pa-
trimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, 
caberá à autoridade administrativa responsável pelo 
inquérito representar ao Ministério Público, para a in-
disponibilidade dos bens do indiciado.

A indisponibilidade, a que se refere o caput desse 
artigo, recairá sobre bens que assegurem o integral 
ressarcimento do dano ou sobre o acréscimo patrimo-
nial resultante do enriquecimento ilícito.

O sucessor daquele que causar lesão ao patrimô-
nio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às 
cominações dessa lei até o limite do valor da herança.
Modalidades

Estão previstas do artigo 9º ao 11º e constituem um 
rol exemplificativo, ou seja, no caso concreto, podem 
existir outras situações capituladas como improbidade 
que não estão expressamente previstas no texto da lei.

 → Enriquecimento Ilícito;
Art. 9º 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 ati-
vidade nas entidades mencionadas no art. 1º 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, gratifica-
ção ou presente de quem tenha interesse, 
direto ou indireto, que possa ser atingido 
ou amparado por ação ou omissão decor-
rente 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. 1º 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 pro-
priedade ou à disposição de qualquer das 
entidades mencionadas no art. 1º desta 
lei, bem como o trabalho de servidores 
públicos, empregados ou terceiros contra-
tados 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 ava-
liação 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;
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VII. Adquirir, para si ou para outrem, no exercí-
cio 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;

VIII. Aceitar emprego, comissão ou exercer ati-
vidade 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 inter-
mediar 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 decla-
ração a que esteja obrigado;

XI. Incorporar, por qualquer forma, ao seu pa-
trimônio, bens, rendas, verbas ou valores 
integrantes do acervo patrimonial das en-
tidades mencionadas no art. 1º desta lei;

XII. Usar, em proveito próprio, bens, rendas, 
verbas ou valores integrantes do acervo 
patrimonial das entidades mencionadas no 
art. 1º desta lei.

 → Prejuízo ao Erário
Dos Atos de Improbidade Administrativa que 

Causam Prejuízo 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 dilapida-
ção 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 parti-
cular, de pessoa física ou jurídica, de bens, 
rendas, verbas ou valores integrantes do 
acervo patrimonial das entidades mencio-
nadas 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 mencio-
nadas no art. 1º desta lei, sem a observân-
cia das formalidades legais ou regulamen-
tares 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 for-
malidades legais e regulamentares aplicá-
veis 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 observân-
cia 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 
dispensá-lo 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 obser-
vância das normas pertinentes ou influir de 
qualquer forma para a sua aplicação irre-
gular;

XII. Permitir, facilitar ou concorrer para que 
terceiro se enriqueça ilicitamente;

XIII. Permitir que se utilize, em obra ou serviço 
particular, veículos, máquinas, equipamen-
tos ou material de qualquer natureza, de 
propriedade ou à disposição de qualquer 
das entidades mencionadas no art. 1º 
desta lei, bem como o trabalho de servidor 
público, empregados ou terceiros contrata-
dos 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 or-
çamentária, ou sem observar as formalida-
des previstas na lei. 

 → Atos que atentem aos princípios da Administra-
ção Pública;

Art. 11. Constitui ato de improbidade administra-
tiva que atenta contra os princípios da Administra-
ção Pública qualquer ação ou omissão que viole os 
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, 
e lealdade às instituições, e notadamente:
I. Praticar ato visando ao fim proibido em 

lei ou regulamento ou diverso daquele 
previsto, na regra de competência;

II. Retardar ou deixar de praticar, indevida-
mente, 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 conhe-

cimento de terceiro, antes da respectiva 
divulgação oficial, teor de medida política 
ou econômica capaz de afetar o preço de 
mercadoria, bem ou serviço.

Efeitos da Lei
A lei de improbidade administrativa gera quatro 

efeitos. A suspensão dos direitos políticos e a perda da 
função pública somente se dão depois do trânsito em 
julgado da sentença condenatória. A indisponibilidade 
dos bens não constitui penalidade, mas, sim medida 
cautelar e pode se dar mesmo antes do início da ação.

O ressarcimento ao erário, por sua vez, constitui a 
responsabilidade civil do agente, ou seja, a obrigação 
de reparar o dano.

 ˃ Suspensão dos Direitos Políticos;
 ˃ Perda da Função Pública;
 ˃ Indisponibilidade dos Bens;
 ˃ Ressarcimento ao Erário.


