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1. Legislação Especial Dos Atos Ímprobos 

A propositura das ações de responsabilidade civil por cometimento de atos de 

improbidade adminis t ra t iva é d i sc ip l inada pe la “Le i de Improbidade 

Administrativa” (LIA) – Lei Federal nº 8.429, de 02/06/1992, cujos artigos 10 e 11 

conceituam, enumeram e tipificam tais atos, como abaixo se transcreve (com inclusões e 

novas redações legais, em vigência): 

“Seção II – 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 
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 aplicáveis à espécie; 
IV - permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem 
integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas no 
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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 
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;        
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. 
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Seção III – Dos Atos de Improbidade Administrativa que 
Atentam Contra os Princípios da Administração Pública 
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: 
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.”    

Paralela e complementarmente, a doutrina e a jurisprudência pátrias exigem, 

para o seu enquadramento, a análise do elemento subjetivo, com pleno atendimento ao 

objetivo legal de combate à improbidade administrativa.  

Os princípios da Administração Pública têm por base e essência a probidade 

administrativa. Mas, para que se configure a sua infringência, há que ocorrer dolo ou 

culpa grave do infrator. Não é escopo da Lei punir o administrador inábil ou inapto, ou 

que cometeu irregularidade sem prejuízo ao erário.  

Ocorre que a “Operação Lava Jato”, a qual certamente está despindo a 

Administração Pública em nosso País, enseja o surgimento de inúmeros procedimentos 

administrativos e judiciais contra os supostos autores de atos acoimados de improbidade 

administrativa, especialmente órgãos e autoridades públicas. Por vezes, contudo, ações 

judiciais originárias do Ministério Público (MP) são movidas contra entes do Poder 

Público e/ou seus agentes administrativos, apenas com base em superficiais razões, 

causando enormes transtornos aos supostos infratores ímprobos.  

A ação civil pública dessa natureza há, pois, que estar amparada em requisitos 

PRELIMINARES e em razões de MÉRITO, suficientemente capazes a lhe dar a 
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necessária sustentação e a justificar uma eventual decisão condenatória ao agente 

ímprobo, como adiante exposto. 

2. Requisitos Preliminares À Responsabilização Civil Por Atos De 

Improbidade Administrativa 

2.1. Caracterização do Elemento Subjetivo 

Dentre os aludidos requisitos PRELIMINARES, de se realçar a necessária 

caracterização do elemento subjetivo, exatamente para atender a “mens legis”, com a 

finalidade de combater e punir o administrador com má-fé, que consciente e 

deliberadamente viola os princípios administrativos, com real intenção de agir de forma 

desonesta e de se locupletar do cargo público (fator este que se confunde com a principal 

razão de mérito)!  Há que se examinar cuidadosamente, inclusive, a participação individual 

de cada agente dentro de um grupo supostamente praticante de atos de improbidade 

administrativa.   

 Se tal comportamento nocivo do infrator não estiver caracterizado (isoladamente 

e/ou em grupo), consubstancia-se a ausência da causa de pedir, ensejando o indeferimento 

por inépcia da inicial, nos exatos termos do art. 330, I – CPC/2015 (anterior art. 295, I – 

CPC/1973), com a extinção do processo sem julgamento de mérito, conforme art. 485, I 

– CPC/2015  (anterior art. 267, I – CPC/1973).  A doutrina e a jurisprudência pátrias 

são uníssonas quanto à necessidade do elemento subjetivo na prática do ato de 

improbidade administrativa (vide adiante na análise quanto ao meritum quaestio). 

2.2. Inquérito Civil Prévio e Preparatório 

Outra questão preliminar prejudicial pode ser a necessidade de inquérito civil 

prévio e preparatório à ação civil pública, com o acusado de improbidade sendo 

devidamente intimado a comparecer e nele prestar o seu depoimento. De se registrar que, 

dentre as funções institucionais do Ministério Público, elencadas pelo art. 129 da 

Constituição Federal, consta em seu inciso III “promover o inquérito civil e a ação civil 

pública, para a proteção do patrimônio público e social [...]”.   E o art. 8º da Lei nº 

7.347/85 (que disciplina a ação civil pública) dispõe em seu caput que o interessado poderá 

requerer às autoridades competentes os elementos probatórios necessários à instrução da 

petição inicial da ação civil pública, dispondo ainda o seu § 1º que o MP “poderá instaurar, 

sob sua presidência, inquérito civil [...]”. Ou seja: o aludido inquérito é um procedimento 
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administrativo que deve ser providenciado pelo MP precedentemente ao ajuizamento da 

ação civil pública!  

Dentre os direitos e garantias individuais elencados pelo art. 5º da Carta 

Magna, constam expressamente em seu inciso LIV que “ninguém será privado da 

liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal” e  em seu inciso LV que “aos 

litigantes, em processo judicial ou administrativo , e aos acusados em geral, são assegurados 

o contraditório e a ampla defesa, com os meios e os recursos a ela inerentes”. 

Neste passo, de se transcrever a lição do Mestre José Celso De Mello Filho (nota 

constante do expediente referente ao Projeto que resultou na edição da Lei 7.347/85): 

“O projeto de lei, que dispõe sobre a ação civil pública, institui, de 
modo inovador, a figura do inquérito civil. Trata-se de 
procedimento meramente administrativo, de caráter pré-
processual, que se realiza extrajudicialmente. O inquérito civil, de 
instauração facultativa, desempenha relevante função instrumental. 
Constitui meio destinado a coligir provas e quaisquer outros 
elementos de convicção, que possam fundamentar a atuação 
processual do Ministério Público. O inquérito civil, em suma, 
configura um procedimento preparatório, destinado a viabilizar o 
exercício responsável da ação civil pública [...]” (g.n.). 

Obviamente, pois, no inquérito civil há que haver participação ativa e 

contraditória da pessoa física acusada, que, eventualmente, possa tornar-se parte requerida 

em posterior ação civil pública!  Trata-se de pressuposto ínsito à constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo posterior, sob pena de sua nulidade!!!  

Destarte, não havendo o Inquérito Civil –– ou havendo, mas sem participação do acusado 

como ímprobo –– , há que se decretar a nulidade da ação, com a consequente extinção do 

processo sem julgamento de mérito (ao menos com relação à pessoa do acusado, se um 

dentre outros), conforme art. 485, IV – CPC/2015 (anterior art. 267, IV – CPC/1973). 

2.3. Litisconsórcio Passivo Necessário 

Em alguns casos – doações/favorecimentos desnecessários e/ou tendenciosos do 

Poder Público a pessoas físicas ou jurídicas – também se exige, à perfectibilidade da ação 

civil pública contra suposto agente ímprobo, a integração à lide de litisconsórcio passivo 

necessário. Pois embora a Lei 8.429/92 não o mencione expressamente, extrai-se dos 

termos dos seus artigos 1º, 3º e 8º a sua decorrência, inclusive com efeitos extensivos aos 

sucessores dos causadores da lesão ao erário ou aos beneficiários do enriquecimento ilícito, 

verbis: 

“Art. 1°. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente 
público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou 
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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. 
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 
cinquenta 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.” 

“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.” 

“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.” 

Destarte, devem figurar na ação judicial não apenas os acusados agentes públicos, 

mas também os favorecidos diretamente pelos supostos atos ímprobos praticados, na 

condição de litisconsortes necessários, para comporem a lide no polo passivo, e, ao final, 

eventualmente serem condenados a repor os indevidos valores recebidos como donatários/

beneficiários (se o caso).  

A ausência do litisconsórcio passivo necessário conduz à nulidade do processo e 

decorrente decisão, inclinando-se parte da Doutrina pela nulidade da Sentença 

(DINAMARCO, 2003, p. 355-356), parte pela nulidade processual (HUMBERTO 

THEODORO JÚNIOR, ano, p. 109), e outros ainda pela ineficácia da Sentença (NERY e 

NERY JÚNIOR, 2001, p. 448; BEDAQUE, 2004, p. 155; WAMBIER, 2002, p. 239-240).   

Outrossim, dispunha o anterior CPC/1973, verbis: 

“Art. 47. Há litisconsórcio necessário quando, por disposição de 
lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide 
de modo uniforme para todas as partes; caso em que a eficácia da 
sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no 
processo. 
Parágrafo Único. O juiz ordenará ao autor que promova a citação 
de todos os litisconsortes necessários, dentro do prazo que assinar, 
sob pena de declarar extinto o processo.” 

No mesmo sentido, dispõe o atual CPC/2015, verbis: 
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“Art. 116. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da 
relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme 
para todos os litisconsortes.” 

Também dispunha o anterior CPC/1973, verbis: 

“Art. 126. O juiz não se exime de sentenciar ou despachar 
alegando lacuna ou obscuridade da lei. No julgamento da lide 
caber-lhe-á aplicar as normas legais; não as havendo, recorrerá à 
analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito.” 

No mesmo sentido, dispõe o atual CPC/2015, verbis: 

“Art. 140. O juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna 
ou obscuridade do ordenamento jurídico.” 

E assim preceitua o art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil – LICC, verbis: 

“Art. 4º. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo 
com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.” 

  
Evidente, pois, a integração à lide de litisconsórcio passivo necessário.  É bem 

de se observar que a Lei 8.429/92 não faculta ao Autor da ação civil escolher os agentes 

públicos e/ou os supostos beneficiários do ato acoimado de improbidade, mas impõe a 

inclusão de todos que concorreram à lesão ao erário ou à consecução do ato ímprobo.  

Portanto, não pode ficar ao alvedrio do órgão ministerial eleger os responsáveis pela prática 

da improbidade, sejam os agentes públicos, sejam os beneficiários, ainda que particulares.  

Destarte, havendo donatários/beneficiários de atos ímprobos, mas não figurando 

como litisconsortes passivos necessários, na sua ausência há que se decretar a nulidade da 

ação, com a consequente extinção do processo sem julgamento de mérito, conforme art. 

485, IV – CPC/2015 (anterior art. 267, IV – CPC/1973). 

2.4. Prescrição 

Outro requisito preliminar a ser cautelosamente observado é aquele alusivo ao 

instituto da prescrição. Assim dispõe o artigo 23 da Lei nº 8.429/92:  

“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”. 
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Destarte, e mais especificamente com relação ao inciso I supra transcrito, há que 

se obedecer ao prazo prescricional de 5 (cinco)  anos para se propor ação de 

responsabilização civil por improbidade administrativa, sem o que poder-se-á incorrer em 

decisão judicial de extinção do feito, nos moldes do art. 487, II – CPC/2015 (anterior art. 

269, IV – CPC/1973).    

3. Razões De Mérito 

Quanto às razões de MÉRITO, a responsabilização civil por improbidade 

administrativa deve se restringir ao ato praticado com dolo ou culpa grave e/ou que tenha 

produzido dano ao erário público! De bom alvitre, para tanto, se perquirir inicialmente 

todas as circunstâncias fáticas do ato ímprobo e a real participação de cada agente 

administrativo/público envolvido ou acusado. 

 Especialmente porque sói acontecer a sua prática por uma pessoa jurídica (órgão 

de governo, entidade paraestatal, empresa pública, sociedade de economia mista, etc.), ou 

coletivamente com envolvimento de diversas pessoas físicas, com maior ou menor 

responsabilidade no cometimento do ato, algumas até com quase nenhuma (exemplo 

típico: agente que assina cheque e/ou documento conjuntamente com outrem por mera 

injunção estatutária, respaldado por orientação superior até mesmo jurídica, e ao final se vê 

envolvido e acusado tanto quanto os mentores originais da improbidade, mesmo não tendo 

recomendado/sugerido/motivado os favorecimentos indevidos e ainda sem se locupletar 

com qualquer ganho material...). 

Ainda no âmbito das entidades supra citadas, há que se pesquisar se o patrocínio /

favorecimento/doação foi precedido de apropriado procedimento administrativo interno, e 

bem assim se foi realizado em cumprimento da função social da entidade praticante do ato, 

em prol da comunidade (vide art. 154, § 4º, da Lei das Sociedades Anônimas – nº 

6.404/76) e/ou sob permissão estatutária para efetuar contribuição social/assistencial a 

instituições cívicas, culturais, esportivas, religiosas, filantrópicas, etc.  

Após a análise fática, há que se adentrar no mérito, propriamente dito, 

especialmente para se aquilatar a existência de dolo, má-fé ou culpa grave por parte do 

agente infrator, a tipificar o ato ímprobo.  

A doutrina é uníssona quanto à necessidade do elemento subjetivo na prática 

do ato de improbidade administrativa. Preleciona o ilustre Procurador aposentado Marino 

Pazzaglini Filho (2002, p. 100-103), verbis:  

“[...] mero descumprimento de princípio constitucional pelo agente 
público, sem conotação de desonestidade, de má-fé, de falta de 
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probidade, não constitui ato de improbidade administrativa [...] 
Para a sua configuração, requer que a afronta a princípio 
constitucional, com a índole de tendência de desonestidade, 
decorra de comportamento doloso do agente público [...] de 
forma ilícita, ciente da antijuridicidade de seu comportamento 
funcional (consciente de que está transgredindo princípio 
constitucional).  Sem a presença desse elemento subjetivo, 
também não se caracteriza essa espécie de improbidade 
administrativa” (g.n.).  

Na mesma linha os insignes Mestres Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves 

(2006, p. 281-283), verbis:  

“[...] Partindo-se da premissa de que a responsabilidade objetiva 
pressupõe normatização expressa neste sentido, constata-se que : 
a) a prática dos atos de improbidade previstos nos arts. 9º e 11 
exige o dolo do agente;  b) a tipologia inserida no     art. 10 
admite que o ato seja praticado com dolo ou com culpa grave ; c) 
o mero vínculo objetivo entre a conduta do agente e o 
resultado ilícito não é passível de configurar a improbidade 
administrativa”(g.n.). 

Confira-se também a lição do saudoso e insigne Mestre Hely Lopes Meirelles 

(2004, p. 210-211): 

“Embora haja quem defenda a responsabilidade civil objetiva dos 
agentes públicos em matéria de ação de improbidade 
administrativa, parece-nos que o mais acertado é reconhecer a 
responsabilidade apenas na modalidade subjetiva. Nem sempre 
um ato ilegal será um ato ímprobo. Um agente público 
incompetente, atabalhoado ou negligente não é 
necessariamente um corrupto ou desonesto. O ato ilegal, 
para ser caracterizado como ato de improbidade, há de ser 
doloso ou, pelo menos, de culpa gravíssima” (g.n.). 

  
E também é pacífica, com entendimento claríssimo no mesmo sentido, a 

jurisprudência do STJ sobre o tema:  

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, para que seja 
reconhecida a tipificação da conduta do réu 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 e 11 e, ao menos, pela culpa, 
nas hipóteses do art. 10. Isso porque não se pode confundir 
improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é a 
ilegalidade tipificada e qualificada como elemento subjetivo da 
conduta do agente” (AgRg no AREsp nº 161.420/TO, 2ª T., Rel. 
Min. Humberto Martins, julgado em 03/04/2014. DJE 
14/04/2014 – g.n.). 

Confiram-se ainda os seguintes julgados:  
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RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. 
AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.    
1. O ato de improbidade, na sua caracterização, como de regra, 
exige elemento subjetivo doloso, à luz da natureza sancionatória 
da Lei de Improbidade Administrativa. 2. [...] 3. É que o objetivo 
da Lei de Improbidade é punir o administrador público desonesto, 
não o inábil.  Ou, em outras palavras, para que se enquadre o 
agente público na Lei de Improbidade é necessário que haja o 
dolo, a culpa e o prejuízo ao ente público, caracterizado pela ação 
ou omissão do administrador público. [...] De fato, a lei alcança o 
administrador desonesto, não o inábil, despreparado, incompetente 
e desastrado (REsp 213.994-0/MG, 1ª T., Rel. Min. Garcia Vieira, 
DOU de 27.9.1999. 4. A Lei 8.429/92 da Ação de Improbidade 
Administrativa, que explicitou o cânone do art. 37, § 4º - CF., teve 
como escopo impor sanções aos agentes políticos incursos em atos 
de improbidade nos casos em que: a) importem em 
enriquecimento ilícito (art. 9º) ; b) que causem prejuízo ao erário 
público (art. 10); c) que atentem contra os princípios da 
Administração Pública (art. 11), aqui também compreendida a 
lesão à moralidade administrativa. 5. Recurso Especial 
provido.”  (REsp n. 734.984/SP, 1ª T., Rel. Min. José Delgado, 
julgado em 18/12/2007. DJE 16/06/2008 – g.n.)         

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 
8.429/92. LESÃO A PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. 
AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. APLICAÇÃO DAS 
PENALIDADES. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. 
VIOLAÇÃO DO ART. 535, I e II, do CPC. NÃO 
CONFIGURADA. 
1.[...] 2. A exegese das regras insertas no art. 11 da Lei 8.429/92, 
considerada a gravidade das sanções e restrições impostas ao 
agente público, deve ser realizada ‘cum granu salis’, máxime porque 
uma interpretação ampliativa poderá acoimar de ímprobas 
condutas meramente irregulares, suscetíveis de correção 
administrativa, posto ausente a má-fé do administrador público, 
preservada a moralidade administrativa e, ‘a fortiori’, ir além do que 
o legislador pretendeu. 3. A má-fé, consoante cediço, é premissa 
do ato ilegal e ímprobo e a ilegalidade só adquire o ‘status’ de 
improbidade quando a conduta antijurídica fere os princípios 
constitucionais da Administração Pública coadjuvados pela má 
intenção do administrador [...].”   (REsp nº 831.178/MG, 1ª T., 
Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25/03/2008. DJE 14/05/2008 – 
g.n.). 

Acresça-se que o ato de improbidade administrativa com DOLO pressupõe o 

propósito do agente de se locupletar pessoalmente ou favorecer ilegitimamente a 

terceiros! Circunstância a qual, quase inevitavelmente, resulta em dano ao erário e aos 

cofres públicos! 
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Considere-se, outrossim, que a ocorrência de dano é pressuposta de qualquer 

condenação pecuniária. Confiram-se a ementa e trechos do julgado abaixo do STJ: 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA DE 
LICITAÇÃO. DANO AO ERÁRIO. NECESSIDADE DE 
EFETIVA COMPROVAÇÃO. RECURSO A QUE SE DÁ 
PROVIMENTO. DECISÃO. 
[...] 
A configuração dos atos de improbidade administrativa 
previstos no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa 
(atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao 
erário), à luz da atual jurisprudência do STJ, exige a presença 
do efetivo dano ao erário (critério objetivo), e, ao menos, 
culpa, o mesmo não ocorrendo com os tipos previstos nos arts. 
9º e 11 da mesma Lei (enriquecimento ilícito e atos de 
improbidade administrativa que atentam contra os princípios 
da administração pública), os quais se prendem ao elemento 
volitivo do agente (critério subjetivo), exigindo-se o dolo. [...] 
A leitura atenta do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/92 não 
deixa pairar qualquer dúvida de que a imposição de 
ressarcimento em decorrência de ato ímprobo perpetrado 
por agente público só é admitida na hipótese de ficar 
efetivamente comprovado o prejuízo patrimonial.” [...] 
(REsp nº 1.498.692/SP, 1ª T., Rel. Min. Benedito Gonçalves, 
julgado em 05/03/2015. DJE 10/03/2015 – g.n.). 

In fine: ausentes os requisitos preliminares e/ou descaracterizadas as razões de 

mérito, especialmente com relação ao elemento subjetivo, não se hão de propor ou 

prosperar ações judiciais por suposta improbidade administrativa!  

4. Responsabilização Civil Por Improbidade Administrativa Em 

Contratações Públicas 

Dado o alto grau de corrupção que grassa em nosso País, com o decorrente 

advento no cenário jurídico da “Operação Lava Jato”, é até certo ponto natural a 

proliferação de acusações contra órgãos e autoridades públicas, relativamente à contratação 

de obras e/ou serviços públicos sem a devida observância dos princípios administrativos e 

especialmente das normas e leis atinentes à licitação pública. 

4.1. Lei das Licitações Públicas – nº 8.666/1993 – Conjunção com a L.I.A. – nº 

8.429/1992  

A Lei nº 8.666, de 21/06/1993, que institui normas para licitações e contratos da 

Administração Pública, disciplina a matéria, impondo conceitos, regras e limites. Na sua 

infringência, há que ser proposta a competente ação de responsabilidade civil por ato de 
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improbidade administrativa, com lastro na Lei nº 8.429/1992, a qual, por sua natureza,  

deve estar igualmente amparada em requisitos PRELIMINARES e em razões de 

MÉRITO, a lhe dar sustentação e a justificar uma eventual decisão condenatória ao 

agente ímprobo. Por óbvio, nela também há que se perquirir o elemento subjetivo, 

essencial à caracterização da improbidade administrativa.  

Confiram-se a ementa e trechos do julgado do STJ no REsp nº 1.038.777/SP, sob 

relatoria do Ministro LUIZ FUX: 

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10, 
C A P U T, DA L E I 8 . 4 2 9 / 9 2 . C O N T R A TA Ç Ã O . 
ESPECIALIZAÇÃO NOTÓRIA. AUSÊNCIA DE DANO 
AO ERÁRIO E DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DOS 
DEMANDADOS. MÁ-FÉ. ELEMENTO SUBJETIVO. 
ESSENCIAL À CARACTERIZAÇÃO DA IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA”. 
[...] A má-fé, consoante cediço, é premissa do ato ilegal e 
ímprobo e a ilegalidade só adquire o status de improbidade 
quando a conduta antijurídica fere os princípios 
constitucionais da Administração Pública coadjuvados pela 
má-intenção do administrador. [...] O elemento subjetivo é 
essencial à caracterização da improbidade administrativa, 
sendo certo, ainda, que a tipificação da lesão ao patrimônio 
público (art. 10, caput, da Lei 8.429/92) exige a prova de sua 
ocorrência, mercê da impossibilidade de condenação ao 
ressarcimento ao erário de dano hipotético ou presumido. [...] 
As sanções da improbidade administrativa reclamam a 
exegese das regras insertas no art. 11 da Lei 8.429/92, 
considerada a gravidade das sanções e restrições impostas ao 
agente público, e sua aplicação deve ser realizada com 
ponderação, máxime porque uma interpretação ampliativa 
poderá acoimar de ímprobas condutas meramente 
irregulares. 
Recurso Especial Provido”  
(STJ. REsp nº 1.038.777/SP, 1ª T., Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 
03/02/2011. DJE 16/03/2011 – g.n.). 

4.2. Inexigibilidade de Licitação por Serviços Técnicos Especializados – Prestação 

de Serviços Jurídicos – Natureza Intelectual e Singular  

A Lei das Licitações – nº 8.666/1993 impõe normas, regras e limitações às 

contratações para obras/serviços públicos, mas também prevê situações de inexigibilidade 

de licitação, dentro de determinadas condições e circunstâncias, e sempre que houver 

necessidade e até vantagem para o Poder Público. 

Assim dispõe o artigo 25 da lei supracitada: 
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“Art. 25.   É inexigível a licitação quando houver inviabilidade 
de competição, em especial: 
I  - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só 
possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante 
comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a 
comprovação de exclusividade ser feita através de atestado 
fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se 
realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, 
Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades 
equivalentes; 
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 
13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou 
empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para 
serviços de publicidade e divulgação; 
III  - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, 
diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que 
consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 
§ 1o   - Considera-se de notória especialização o profissional ou 
empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente 
de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, 
organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros 
requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o 
seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado 
à plena satisfação do objeto do contrato”(g.n.). 

Ocorre que têm sido propostos inúmeros procedimentos administrativos e 

judiciais contra supostos autores (entes do Poder Público e/ou seus agentes 

administrativos) por atos acoimados de improbidade administrativa, relacionados a 

licitações de obras/serviços públicos, desconsiderando as situações de real inexigibilidade 

de licitação, na conformidade do art. 25 e seus incisos, supratranscritos.  

Especialmente com relação à dispensa ou inexigibilidade do procedimento 

licitatório (art. 25, II e III, e § 1º, da Lei 8.666/93), é de se atentar que a norma o faz 

apenas em determinadas situações, justificadas pela prestação de serviços técnicos 

especializados de natureza singular, em que se contrata profissional ou empresa com 

notória especialização, elevado conhecimento técnico e larga experiência profissional. 

Assim, não basta que o profissional ou empresa a ser contratado(a) goze da confiança 

pessoal do gestor público. A sua qualificação há que ser diferenciada e aferida por 

elementos objetivos, reconhecidos pelo mercado e pela sociedade em geral, com sólida 

formação acadêmica e profissional (inclusive em caso de empresa e/ou de equipe de 

trabalho), e ainda com comprovada experiência e atuação pretérita em diversos casos 

semelhantes.   

Outrossim, especificamente com relação à prestação de serviços jurídicos por 

contratação da Administração Pública, a jurisprudência pátria já tem reconhecido ser 
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impossível aferir, por processo licitatório, o trabalho intelectual do advogado, 

considerado de natureza personalíssima e singular.   

De V. Acórdão do STJ, no REsp 1.192.332 RS, extrai-se que:  

“A singularidade dos serviços prestados pelo advogado consiste 
em seus conhecimentos individuais, estando ligada à sua 
capacitação profissional, sendo, dessa forma, inviável escolher o 
melhor profissional, para prestar serviço de natureza 
intelectual, por meio de licitação, pois tal mensuração não se 
funda em critérios objetivos (como menor preço). Diante da 
natureza intelectual e singular dos serviços de assessoria 
jurídica, fincados, principalmente, na relação de confiança, é 
licito ao administrador, desde que movido pelo interesse 
público, utilizar da discricionariedade, que lhe foi conferida 
pela lei, para a escolha do melhor profissional [...]” 

(STJ. REsp nº 1.192.332/RS, 1ª T., Rel. Min. Napoleão Nunes 
Maia Filho, julgado em 18/02/2014 - g.n.). 

Em corroboração a tais assertivas, ressalte-se a importante decisão do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial nº 1.192.332–RS, com os 

seguintes trechos de sua ementa, verbis: 

“[...] 4. É impossível aferir, mediante processo licitatório, o 
trabalho intelectual do advogado, pois trata-se de prestação de 
serviços de natureza personalíssima e singular, mostrando-se 
patente a inviabilidade de competição”.  
5- A singularidade dos serviços prestados pelo advogado consiste 
em seus conhecimentos individuais, estando ligada à sua 
capacitação profissional, sendo, dessa forma, inviável escolher o 
melhor profissional, para prestar serviço de natureza intelectual, 
por meio de licitação, pois tal mensuração não se funda em 
critérios objetivos (como menor preço). 
6- Diante da natureza intelectual e singular dos serviços de 
assessoria jurídica, fincados, principalmente na relação de 
confiança, é licito ao administrador, desde que movido pelo 
interesse público, utilizar da discricionariedade, que lhe foi 
conferida pela lei, para a escolha do melhor profissional [...]”. 

Também a doutrina socorre a tese da singularidade da prestação de serviços 

jurídicos, no sentido da Administração dispensar a respectiva contratação de 

procedimentos licitatórios. Nada mais preciso do que as palavras do consagrado Mestre 

Celso Antônio Bandeira De Mello (in “Licitação – Inexigibilidade – Serviço Singular”, Parecer 

publicado na RDA 202:365), para se atingir a devida mixagem do que venham a ser 

serviços singulares, verbis: 

“Serviços singulares são os que se revestem de análogas 
características.  A produção de um quadro, por um artista, é 
singular pela natureza íntima do trabalho a ser realizado. De modo 
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geral, são singulares todas as produções intelectuais ou artísticas, 
realizadas isoladas ou conjuntamente, por equipe, sempre que o 
trabalho a ser produzido pelo cunho pessoal (ou coletivo) 
expressado em características técnicas, científicas e/ou artísticas”.  

Ser singular o serviço não significa seja ele necessariamente o único! Outros 

podem realizá-lo, embora não o possam realizar do mesmo modo e com o mesmo 

estilo de um determinado profissional ou de uma determinada empresa! 

Em continuidade assevera o emérito Mestre, na mesma obra citada:   

“Neste enquadramento cabem os mais variados serviços: uma 
monografia escrita por jurista [...] todos estes serviços se 
singularizam por um estilo, por uma criatividade, engenhosidade, 
habilidade destacada ou por uma orientação pessoal significativa – 
e cuja significância seja relevante para tranquilidade administrativa 
quanto ao bom atendimento do interesse público a ser curado. 
Note-se que a singularidade referida não significa que outras 
pessoas ou entidades não possam realizar o mesmo serviço. Isto é, 
são singulares, embora não sejam necessariamente únicas em 
sentido absoluto [...].  
Em suma: um serviço deve ser havido como singular quando nele 
tem de interferir, como requisito de satisfatório atendimento da 
necessidade administrativa, um componente criativo de seu autor, 
envolvendo o estilo, o traço, a engenhosidade, a especial 
habilidade, a contribuição intelectual, artística ou a argúcia de 
quem o executa. 
É o que ocorre quando os conhecimentos científicos, técnicos, 
artísticos ou econômicos a serem manejados (conforme o caso) 
dependem, pelo menos, de uma articulação ou organização 
impregnada pela específica individualidade e habilitação pessoal do 
sujeito (pessoa física ou jurídica, indivíduo ou grupo de indivíduos) 
que o realize. O serviço, então, absorve e traduz a expressão 
subjetiva e, pois, a singularidade de quem o fez, no sentido de que 
– embora outros, talvez até muitos, pudessem também fazê-lo – 
cada qual o faria à sua moda, de acordo com os próprios critérios, 
sensibilidade, juízos, interpretações e conclusões, parciais ou 
finais”.  

Após essa verdadeira aula do Professor Celso Antônio Bandeira De Mello, 

verifica-se que o ADVOGADO se encaixa perfeitamente nas palavras do sábio 

doutrinador, uma vez que a criação intelectual que rege a advocacia é singular, por ser fruto 

da criação de cada profissional. Não são aferíveis a intelectualidade e o poder de criação 

dos profissionais liberais da advocacia, por serem variáveis de um para o outro.  

Destarte, a necessidade de confiança é, pois, um elemento relevante para o 

reconhecimento do serviço como singular, ou, quando menos, para auxiliar tal 

reconhecimento. Também o insigne Marçal Justen Filho entende que a singularidade 

decorre do interesse público a ser satisfeito, com estas palavras:  
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“Como já observado, a natureza singular não é propriamente do 
serviço, mas do interesse público a ser satisfeito. A 
peculiaridade do interesse público é refletida na natureza da 
atividade a ser executada pelo particular. Surge, desse modo, a 
singularidade”. Dessa afirmação, extrai-se que os serviços 
advocatícios são singulares, pois decorrem sempre de um 
relevante interesse público a ser satisfeito”. (2009, p. 355)  

Sem se falar, ainda, que o Administrador detém poder discricionário para definir 

qual contratação atende ao momento atual exigido pela entidade pública que dirige. O 

mesmo Mestre antes citado, Celso Antônio Bandeira De Mello (1993, p. 48), observa com 

sua peculiar propriedade, verbis: 

“Discricionariedade é a margem de liberdade que remanesça ao 
administrador para eleger, segundo critérios consistentes de 
razoabilidade, um, dentre pelo menos dois comportamentos 
cabíveis, perante cada caso concreto, a fim de cumprir o dever de 
adotar a solução mais adequada à satisfação da finalidade legal, 
quando, por força da fluidez das expressões da lei ou da liberdade 
conferida no mandamento, dela não se possa extrair, 
objetivamente, uma solução unívoca para a situação vertente”. 
  

Destarte, nas hipóteses ora caracterizadas, pode a Administração Pública optar 

por contratar sem procedimento licitatório e sem contrariedade ao critério básico do 

preço/custo menor. Em tais condições, há que se ter prudência ao tecer críticas e/ou 

acusações perfunctórias, como sói acontecer nos veículos de comunicação (imprensa 

escrita, falada, televisada, redes sociais, etc).  

Portanto, mesmo no Brasil atual, em circunstâncias especiais e sempre a bem 

do serviço público, pode a Administração Pública optar por contratar sem procedimento 

licitatório.  Enfim, pode perfeitamente ocorrer uma contratação lícita, sem licitação! 

5. Conclusão 

Certo que hão que ser respeitados os dignos membros da MAGISTRATURA e 

do MINISTÉRIO PÚBLICO, mormente nos dias atuais, por sua brilhantíssima e 

incansável luta em todo o País contra a corrupção e ilicitude de órgãos e agentes 

administrativos do Poder Público!!!  

Contudo, hão que agir com muita prudência, cautela e responsabilidade no 

manejo das ações judiciais propostas, que não podem simplesmente ter origem em simples 

interpretação, em meras opiniões ou conceitos divorciados da realidade. 

Sob pena de serem infligidos enormes aborrecimentos e transtornos àqueles que, 

dentro da máquina pública (e assim presumivelmente conhecedores de suas problemáticas), 

agem com respeito aos princípios constitucionais/legais/administrativos (legalidade, 
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moralidade, impessoalidade, eficiência, economicidade) e com respeito aos princípios 

éticos/morais, visando a maior vantagem em prol da Administração Pública, e, por 

conseguinte, de toda a coletividade!  Ou que agem apenas com alguma inabilidade ou 

inaptidão, sem dolo ou culpa, e/ou sem causar dano ao erário público. 

Agindo com o máximo e necessário rigor contra os infratores ímprobos, 

mas também com as devidas cautelas nas análises dos requisitos preliminares, das 

situações fáticas e especialmente do elemento subjetivo (dolo – má-fé – culpa), 

estarão os membros do Poder Judiciário prestando os mais elevados serviços e 

criando as reais condições para que o País tenha desenvoltura e pleno 

crescimento!!! 
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