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“Dinheiro tem. O problema é 

que nós gastamos mal”.











É possível que o ato de improbidade seja 
praticado apenas pelo particular?



Impossibilidade de ajuizamento de demanda em face

exclusivamente de particular. “[...] II – É pacífico o

entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o

qual somente é possível a análise da responsabilização

de particular, por ato de improbidade administrativa, se

este for atribuído, concomitantemente, a agente público,

restando inviável o ajuizamento de ação civil pública de

improbidade administrativa exclusivamente em face do

eventual terceiro beneficiário. (STJ, 1ª Turma, AgInt no

REsp nº 1.442.570/SP, relª. Min. Regina Helena Costa,

DJe 16.05.2017).



O elemento subjetivo na LIA



Qual é a regra quanto ao elemento 

subjetivo para os tipos da LIA?



PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO

ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MALFERIMENTO DO ART.

1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA.

REVISÃO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. (...). Relativamente às condutas descritas

na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui entendimento de que a

tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9º e

11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao

menos culpa do agente. (...). (STJ; AgInt-REsp 1.888.460; Proc.

2020/0200642-5; CE; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg.

02/03/2021; DJE 15/03/2021).

Artigo 9º: DOLO

Artigo 10: DOLO e/ou CULPA

Artigo 11: DOLO
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O STJ, A LIA E O 
DOLO GENÉRICO!



PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PREFEITO.

LICITAÇÃO. FRAUDE. CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO. CITAÇÃO DO

MUNICÍPIO. AUSÊNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA. JUÍZO

SINGULAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO

OCORRÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO ESPECÍFICO.

INEXIGIBILIDADE. CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE. PENALIDADES. DOSIMETRIA.

PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO.

NECESSIDADE. (...) Segundo o entendimento desta Corte, é suficiente

o dolo genérico para o reconhecimento dos atos de improbidade elencados no

art. 11 da Lei n. 8.429/1992. (...). (STJ; AgInt-AREsp 1.592.282; Proc.

2019/0291785-7; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; Julg.

02/03/2021; DJE 19/03/2021).



PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE EMPRESA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

RÁDIO DIFUSÃO PARA PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS. FATOS

COMPROVADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. PRETENSÃO DE

REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA

SÚMULA DO STJ. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO

COMPROVAÇÃO. (...). Persuado-me, da ventam, pelas provas constantes dos

autos, de ofensa da legalidade no caso em apreço, com a dispensa de

licitação para o contrato. [...] Presente o dolo genérico - é dizer, a intenção da

prática da conduta, à margem de fim específico -, cumpre avaliar, em cada

caso, a razoabilidade do comportamento, o que, quod plerumque accidit,

deriva das circunstâncias. (...). (STJ; AgInt-AREsp 1.682.681; Proc.

2020/0067311-4; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; Julg.

01/03/2021; DJE 15/03/2021).





O poder geral cautela (art. 297, NCPC) 
e as medidas cautelares atípicas

“Art. 297. O juiz poderá determinar as

medidas que considerar adequadas para

efetivação da tutela provisória”.



A LIA E O MICROSSISTEMA DE 

TUTELA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

(...). Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ação civil pública por ato 

de improbidade administrativa e a ação popular formam 

um microssistema de proteção de direitos coletivos, sendo plenamente 

compatíveis. Nesse sentido: STJ, AgInt no RESP 1.379.659/DF, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/04/2017; AGRG nos 

ERESP 995.995/DF, Rel. Ministro RAUL Araújo, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 

09/04/2015; RESP 1.221.254/RJ, Rel. Ministro Arnaldo ESTEVES Lima, 

PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/06/2012.VII. Agravo interno improvido. (STJ; 

AgInt-AREsp 1.410.272; Proc. 2018/0320810-0; GO; Segunda Turma; Relª 

Minª Assusete Magalhães; Julg. 16/05/2019; DJE 23/05/2019).



A LIA E O MICROSSISTEMA DE 

TUTELA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

Engana-se quem sustenta que referido microssistema engloba apenas 

legislações de cunho cível. O objetivo das normas é a consecução da máxima 

proteção a direito transindividual, e nesse sentido relegar a possibilidade de 

instrumentos normativos de cunho penal inserirem-se nesse grandioso sistema 

voltado à satisfação dos interesses da coletividade, representa um retrocesso, 

com ofensa à gama de princípios que regem a tutela da probidade 

administrativa (SILVA, Rodrigo Monteiro da; PEDRA, Adriano Sant’Ana. 

Alienação antecipada de bens em processos de apuração de atos de 

improbidade administrativa. Revista RePro. São Paulo, Ano 42; Vol. 267, p. 

431-456, maio/2017. p. 445).



É possível a decretação da 
indisponibilidade de bens quando ocorrer 

apenas a violação aos princípios?



ADMINISTRATIVO. RECURSO

ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Violação dos

princípios da administração pública. Indisponibilidade de

bens. Possibilidade. Precedentes. Recurso Especial

provido. (STJ; REsp 1.748.560; Proc. 2018/0147273-4; SC;

Rel. Min. Benedito Gonçalves; Julg. 14/12/2018; DJE

19/12/2018; Pág. 6830).



É possível a decretação da 
indisponibilidade de bens como garantia 
ao pagamento do dano moral coletivo?



A indisponibilidade de bens como garantia do pagamento do dano moral. “Por fim,

embora de rara ocorrência, nada impede, de lege lata, a decretação da medida

quanto aos atos de improbidade de que cuida o art. 11 da Lei n. 8.429/92 (‘violação

de princípios’), mormente no que diz respeito à garantia de reparação do dano

moral, o qual, para fins de indisponibilidade, deverá ser estimado pelo autor na

petição inicial. Sobre o ponto, vale notar que o art. 7º da LIA submete a

indisponibilidade de bens à ocorrência de ‘lesão ao patrimônio público’, expressão

que deve ser interpretada em seu sentido mais amplo de modo a também abarcar o

patrimônio moral do ente”. (ALVES, Rogério Pacheco; GARCIA, Emerson. Improbidade

administrativa. 8. ed. 2. tir. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 1.065-1.066).



É possível a decretação da indisponibilidade 
de bens em ações lastreadas em atos de 

improbidade prescritos?



“Considerando a ocorrência da prescrição punitiva em

relação às demais sanções da lia, como é o caso da

multa civil, a indisponibilidade de bens deve apenas

assegurar a recomposição do dano. 8. Recurso

Especial parcialmente conhecido e provido”. (STJ, 2ª

Turma, REsp 1.256.232/MG; relª Minª Eliana Calmon

Alves; DJe 26.09.2013; p. 1.528).



É possível a decretação da 
indisponibilidade de bens que estejam 

em nome de terceiros?



O art. 4º, caput, da Lei nº 9.613/98, com a redação que lhe foi conferida pela Lei nº 12.683/12, possibilita

o deferimento de medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado, ou acusado, ou

existentes em nome de interpostas pessoas. Isso significa que essas medidas assecuratórias poderão ser

deferidas pelo magistrado mesmo que os bens se encontrem em nome de terceiros. Essa possibilidade de

alcance da medida de indisponibilidade (e sequestro) de bens que estejam em nome de terceiros, desde

que claramente comprovado o vínculo com o investigado e que este seja, de fato, o real proprietário do

bem, guarda total sintonia com o princípio da máxima efetividade da tutela da probidade administrativa.

Assim, havendo a necessidade de se buscar a indisponibilidade (ou o sequestro) de bens adquiridos a

partir de enriquecimento ilícito ou prejuízo aos cofres públicos, pouco importará a aferição da

titularidade formal da propriedade, cabendo ao autor da medida demonstrar, de forma clara, que mesmo

estando o bem em nome de interposta pessoa, os recursos utilizados para sua aquisição originaram-se de

ato de improbidade administrativa. (PEDRA, Anderson Sant’Ana; SILVA, Rodrigo Monteiro da.

Improbidade administrativa: doutrina e jurisprudência para utilização profissional. Salvador: JusPodivm,

2018. p. 160).



É possível a decretação da indisponibilidade 
em relação a bens adquiridos antes 

da prática do ato ímprobo?



“[...]. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 7º

da Lei nº 8.429/92, tem decidido que, por ser medida de

caráter assecuratório, a decretação de indisponibilidade de

bens (ainda que adquiridos anteriormente à prática do

suposto ato de improbidade), incluído o bloqueio de

ativos financeiros, deve incidir sobre quantos bens se

façam necessários ao integral ressarcimento do dano,

levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa

civil. [...]”. (STJ, 1ª Turma, REsp 1.186.718/PA; rel. Min.

Sérgio Kukina; DJe 06.10.2014; STJ).



É possível a indisponibilidade 
de bens de família?



“1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é assente

em admitir a decretação de indisponibilidade prevista na Lei

de Improbidade Administrativa sobre bem de família.

Precedentes: AgInt no RESP 1633282/SC, Segunda Turma, Rel.

Ministro Francisco Falcão, DJe 26/06/2017; AGRG no RESP

1483040/SC, Primeira Turma, Minha Relatoria, DJe 21/09/2015;

RESP 1461882/PA, Primeira Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina,

DJe 12/03/2015. 2. Agravo interno não provido. (STJ; 1ª Turma;

AgInt-REsp 1.670.672/RJ; Proc. 2017/0106771-5; rel. Min.

Benedito Gonçalves; Julg. 30/11/2017; DJE 19/12/2017; Pág.

1788).



ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BENS



Em julho de 2011, o Conselho Nacional de Justiça aferiu, por meio do SNBA, que,

desde a implantação do sistema, houve o cadastramento de R$ 2.337.581.497,51

em bens. Deste valor, 0,23% foi objeto de alienação antecipada, representando

R$ 5.330.351,89, e 1,85%, correspondendo a R$ 43.334.075,60, houve

perdimento em favor da União e dos Estados. Além disso, em 4,43% desses

valores, importando R$ 103.452.804,44, ocorreu a restituição dos bens, e em

0,15%, ou seja, R$ 3.404.456,34, restou a destruição. A conclusão que se extrai

com esses dados é que o alto percentual de 93,35% dos bens apreendidos ainda

permanece aguardando destinação, com situação ‘a definir’, representando o

expressivo valor de R$ 2.182.059.809,24 sob a responsabilidade do Poder

Judiciário.” (Manual de Bens Apreendidos, CNJ, 2011, pág. 4).



Meta 19, da Estratégia Nacional de Combate à

Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA, 2005):

“Sugerir aos órgãos do Ministério Público e do Poder

Judiciário o melhor aproveitamento dos bens

apreendidos, sequestrados, arrestados dentro das

possibilidades legais já existentes, inclusive a alienação

antecipada, se necessário".







“Assim como ocorre no processo penal, a alienação antecipada em processos voltados à

apuração de atos de improbidade administrativa somente deverá ser deferida com a

observância do devido processo legal, mediante prudência e bom senso de magistrados e

membros do Ministério Público, para que se alcance uma prestação jurisdicional dotada

de efetividade, com o objetivo de se evitar desnecessário prejuízo às partes litigantes, à

sociedade e ao Estado”. (SILVA, Rodrigo Monteiro da; PEDRA, Adriano Sant’Ana. Alienação

antecipada de bens em processos de apuração de atos de improbidade administrativa:

uma abordagem a partir do dever fundamental de colaboração com a Justiça. Revista

RePro. São Paulo, Ano 42; Vol. 267, p. 431-456, maio/2017).



Como as redes sociais podem ser 

uma ferramenta importante?



A relevância dos Informativos!







O que os municípios de Águia Branca,

Alto Rio Novo, Boa Esperança,

Brejetuba, Governador Lindenberg,

Ibiraçu, Iconha, Itaguaçu, Itarana, João

Neiva, Mantenópolis, Marilândia,

Montanha, Mucurici, Pancas, Ponto

Belo, São Domingos do Norte, Vila

Pavão e Vila Valério têm em comum

com a imagem ao lado?





Município Valor recebido

Adelândia R$ 313.299,44

Água Limpa R$ 230.367,24

Aloândia R$ 248.423,05

Amaralina R$ 474.681,03

Amarinópolis R$ 389.258,37

Apar. do Rio Doce R$ 308.069,48

Araçu R$ 438.569,41

Arenópolis R$ 325.253,53

Aurilândia R$ 388.511,23

Avelinópolis R$ 300.971,68

Buriti de Goiás R$ 309.812,80

Buritinópolis R$ 409.929,16

Cachoeira de Goiás R$ 168.230,34

Município Valor recebido

Campos Verdes R$ 266.603,38

Córrego do Ouro R$ 289.764,63

Cristianópolis R$ 369.334,71

Cumari R$ 355.388,16

Davinópolis R$ 260.750,81

Diorama R$ 309.314,71

Guarinos R$ 223.393,96

Ipiranga de Goiás R$ 360.244,55

Ivolândia R$ 295.119,11

Jesúpolis R$ 310.061,85

Lagoa Santa R$ 197.742,25

Mairipotaba R$ 294.870,06

São João Parnaúna R$ 171.966,03

R$ 7.621.419,74
R$ 7.621.419,74 x 7 

↓
R$ 53.349.938,18

26 municípios x 7 
↓

182 municípios 
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