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APRESENTAÇÃO DO PROFESSOR 
 

 Olá meus amigos, tudo bem? 

  

 Conforme combinado, envio neste momento um rápido resumo sobre Ação 
Popular e Ação de Improbidade Administrativa. 

 

 Peço que vocês leiam tanto a Lei 4.717/65 como a Lei 8.429/92 antes de 
ler este resumo. Com isto e nossa aula em vídeo, creio que vocês estarão aptos 
a resolver as questões cobradas pela FGV/OAB. 

 

 Para quem não me conhece, meu nome é Igor Maciel, sou advogado e 
professor do Estratégia Carreiras Jurídicas. Sou graduado em Direito pela 
Universidade Federal de Pernambuco, com extensão na Universidade de 
Coimbra/Portugal. 

 

 Possuo LLM em Direito Corporativo pelo IBMEC/RJ e sou Mestre em Direito 
pelo UNICEUB/DF.  

 

 Ministro além desta disciplina e de Direito do Consumidor com foco 
específico na OAB, as disciplinas de Aspectos de Direito Processual Civil aplicados 
à Fazenda Pública, Direitos Difusos e Coletivos e Direito Urbanístico, todas 
focadas em concursos jurídicos. 

 

Deixarei abaixo meus contatos para quaisquer dúvidas ou sugestões. 

 

Estou à disposição dos senhores. 

 

Grande abraço, 

 

Igor Maciel 
 

@Prof Igor Maciel 
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Resumo Ação Popular e Ação de Improbidade 

 

1. Ação popular é o meio constitucional posto à disposição de qualquer cidadão 

para obter a invalidação de atos ou contratos administrativos – ou a estes 

equiparados – ilegais e lesivos ao patrimônio federal, estadual e municipal, 

ou de suas autarquias, entidades paraestatais e pessoas jurídicas 

subvencionadas com dinheiros públicos 

 
2. Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular. 

 
3. A legitimação bifronte na Ação Popular ocorre uma vez que a pessoa jurídica 

de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, 

não é ré na ação, podendo abster-se de contestar o pedido. Pode, inclusive, 

atuar em defesa do patrimônio público, ao lado do autor e contrário ao gestor, 

desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo 

representante legal ou dirigente. 

 
4. A Ação Popular terá cabimento para anular atos lesivos ao patrimônio público, 

de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio 

ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. 

 
5. Independente de quem seja o Réu na Ação Popular, se detentor ou não de 

foro privilegiado por prerrogativa de função, a competência para processar e 

julgar a demanda será, regra geral, do juiz de primeiro grau de jurisdição. 

Assim, a depender de quem seja apontado como réu na demanda, a 

competência será de um juiz de direito ou de um juiz federal. 

 
6. Hoje, prevalece na doutrina e na jurisprudência que o controle difuso de 

constitucionalidade pode ser exercido na ação popular (e nas demais ações 

coletivas). Contudo, tal discussão seria feita como causa de pedir da ação 
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popular, razão pela qual a discussão sobre a constitucionalidade da norma 

faria parte da fundamentação da decisão, não de seu dispositivo. 

 
7. A sentença da ação popular terá eficácia de coisa julgada oponível erga 

omnes, exceto no caso de haver sido a ação julgada improcedente por 

deficiência de prova; neste caso, qualquer cidadão poderá intentar outra ação 

com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. 

 

8. A probidade administrativa é gênero, sendo a moralidade uma de suas 

espécies. A improbidade irá, portanto, englobar não apenas os atos 

desonestos ou imorais, mas também os atos ilegais. 

9. A conduta administrativa que se pretende punir através da Lei 8.429/92 é 

aquela eivada de má-fé, voltada deliberadamente para o desrespeito à coisa 

pública e ao erário. Não é toda e qualquer conduta contrária à lei que deve 

ser punida, pois são recorrentes os casos em que o administrador está de 

boa-fé, mas é inábil na utilização de mecanismos administrativos e jurídicos. 

 

10. Para que seja reconhecida a tipificação da conduta do agente como incurso 

nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a 

demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos 

previstos nos arts. 9º (enriquecimento ilícito), 11 (violação aos princípios da 

Administração Pública) e 10-A (concessão irregular de benefício fiscal) e, ao 

menos pela culpa, nas hipóteses do art. 10º (prejuízo ao erário). 

 

11. Nos casos das condutas no artigo 10º (atos que importem prejuízo ao erário), 

a demonstração da ocorrência do efetivo dano é indispensável. A exceção fica 

por conta do fracionamento de compras e contratações com o objetivo de 

dispensar ilegalmente o procedimento licitatório.  

 

12. Isto porque presume-se que o dano ao erário ocorrera de in re ipsa, eis que 

a Administração deixou de contratar a melhor proposta, ainda que o preço da 
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aquisição do produto ou serviço tenha sido feito em valor inferior ao praticado 

no mercado. 

 

13. O sujeito ativo do ato de improbidade é a pessoa física ou jurídica que pratica 

o ato de improbidade, concorre para a sua prática ou dele se beneficia, não 

apenas os servidores públicos, mas todos aqueles que estejam abarcados no 

conceito de agente público. 

 

14. Terceiro é a pessoa física ou jurídica que, mesmo não sendo agente público, 

induziu ou concorreu para a prática do ato de improbidade ou ele se beneficiou 

direta ou indiretamente.  

 

15. Para que o terceiro seja responsabilizado pelas sanções da lei de improbidade 

administrativa, é indispensável que seja identificado algum agente público 

como autor da prática de improbidade.  

 

16. Logo não é possível que seja proposta ação de improbidade administrativa 

somente contra o terceiro, sem que figure também um agente público no polo 

passivo da demanda. 

 

17. Por outro lado, inexiste litisconsórcio passivo necessário entre o agente 

público e os terceiros beneficiados do ato ímprobo, eis que a conduta dos 

agentes públicos, que constitui o foco da LIA, pauta-se especificamente por 

seus deveres funcionais e independe da responsabilização dos terceiros que 

se beneficiaram do ato. 

 

18. Tanto a pessoa jurídica lesada como o Ministério Público poderão propor a 

ação de improbidade administrativa, sendo certo que a Fazenda Pública, 

quando for o caso irá promover as ações necessárias à complementação do 

ressarcimento do patrimônio público. 
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19. Proposta a demanda pelo Ministério Público, a pessoa jurídica de direito 

público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, não é ré 

na ação, podendo abster-se de contestar o pedido. Pode, inclusive, atuar em 

defesa do patrimônio público, ao lado do autor e contrário ao gestor, desde 

que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo 

representante legal ou dirigente. 

 

20. A ação de improbidade administrativa possui natureza cível e não penal. 

 

21. 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. 

 

22. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal respondem por atos de improbidade 

perante o próprio Tribunal, não por foro por prerrogativa de função, mas pelo 

fato de que o julgamento de um Magistrado do Tribunal de Cúpula por um 

juiz de primeiro grau de jurisdição ferir a própria sistemática constitucional. 

 

23. Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de 

verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal. 

 

24. Compete à Justiça Estadual processar e julgar Prefeito por desvio de verba 

transferida e incorporada ao patrimônio municipal. 

 

25. As ações de ressarcimento ao erário são imprescritíveis. 

 

26. Contudo, em relação às demais sanções previstas na Lei 8.429/92, o artigo 

23 estabelece os seguintes prazos prescricionais: 

 

Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem 
ser propostas: 
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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. 

 

27. Em relação ao terceiro que não detém a qualidade de agente público, incide 

também a norma do art. 23 da Lei nº 8.429/1992 para efeito de aferição do 

termo inicial do prazo prescricional. 

 

28. Protocolada a petição inicial e, estando em ordem, o juiz irá notificar o réu 

para se manifestar por escrito, podendo juntar documentos, no prazo de 

quinze dias. Tal manifestação ainda não será a contestação, mas uma espécie 

de defesa prévia. 

 

29. Após, analisando a manifestação do réu, é que o magistrado irá decidir se 

recebe ou não a ação de improbidade. Acaso receba a demanda, o juiz irá 

determinar a citação do réu para apresentar contestação, sendo certo que da 

decisão que receber a inicial, caberá agravo de instrumento. 

 

30. Quando do recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa, 

deve o magistrado observar o princípio in dubio pro societate: existindo meros 

indícios de cometimento de atos enquadrados como improbidade 

administrativa, a petição inicial da ação de improbidade deve ser recebida 

pelo juiz.  

 

31. Possível o deferimento de medida cautelar sem a oitiva do réu, inclusive antes 

do recebimento da petição inicial, seja quanto à indisponibilidade de bens, 

seja quanto ao sequestro dos bens ou afastamento provisório do agente. 

 

32. A sentença que julgar procedente ação civil de reparação de dano ou decretar 

a perda dos bens havidos ilicitamente determinará o pagamento ou a reversão 
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dos bens, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo 

ilícito.  

 

33. A aplicação das sanções previstas na Lei 8.429/92 independe da efetiva 

ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de 

ressarcimento, e também independe da aprovação ou rejeição das contas pelo 

órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas. 

 

Considerações Finais 
 

 Espero que vocês tenham gostado e os aguardo na próxima aula. 

 

 Quaisquer dúvidas, críticas ou sugestões, estou à disposição dos senhores 
nos canais do curso ou nos seguintes contatos: 

 

@Prof Igor Maciel 

 

 

Grande abraço, 

 

Igor Maciel 
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