
STJ E A LEI DE IMPROBIDADE



A TIPICIDADE CULPOSA NA IMPROBIDADE:

IMPROBIDADE COMO DESONESTIDADE, CORRUPÇÃO, MARCADO PELA MÁ-FÉ

1.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO. DANO AO ERÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA
7/STJ. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Caso em que o Ministério Público ajuizou Ação de Improbidade contra o então Presidente da Câmara Municipal de Novo
Hamburgo, por ter ele idealizado e determinado a abertura de licitação para contratar empresa para impressão das leis municipais no sistema braile, em valores
que sabia serem superiores ao da aquisição de uma impressora para o mesmo fim, contrariando parecer da Assessoria Jurídica, que sugeria a compra de
impressora, o que seria economicamente muito mais vantajoso e passaria a integrar o patrimônio da Administração, podendo ser utilizada para outras
necessidades. Os técnicos do TCE, da mesma forma, entenderam que a contratação violou diversos princípios que regem a Administração Pública, gerando um
gasto indevido aos cofres públicos em torno de R$ 61.000,00. 2. O réu foi condenado por ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, caput, da Lei
8.429/1992, e, na forma do art. 12, II, às seguintes sanções: a) ressarcimento do dano ao erário, com valor a ser liquidado em sentença; b) multa civil equivalente
a 50% do dano; c) suspensão dos direitos políticos fixados pelo prazo mínimo previsto em lei (cinco anos); d) proibição de contratar com o Poder Público ou
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo
prazo de cinco anos.

PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO 3. O entendimento do STJ é que, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas prescrições
da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11
e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10.

4. Assim, para a correta fundamentação da condenação por improbidade administrativa, é imprescindível, além da subsunção do fato à norma, caracterizar a
presença do elemento subjetivo. A razão para tanto é que a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele
desprovido de lealdade e boa-fé.

5. O Tribunal de origem foi categórico em afirmar a presença do elemento subjetivo. Vejamos: "a culpa do agente político resta evidenciada, haja vista o alerta
contido no parecer da assessoria jurídica da Câmara de Vereadores (fls. 200/202) , no sentido de que o processo licitatório em questão não estaria em
consonância com os princípios que norteiam os atos administrativos, notadamente os Princípios da Eficiência e da Economicidade, tendo em vista o elevado
custo do serviço e a dificuldade operacional de arquivar os impressos em Braile. No referido parecer, é destacada a possibilidade de compra de uma impressora
Braile, o que atenderia o louvável interesse da Casa Legislativa em socializar e integrar as pessoas portadoras de deficiência visual" (e-STJ, fls. 1.078).

[…]

CONCLUSÃO 10. Recurso Especial parcialmente provido.

(REsp 1674354/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 13/09/2017)



IMPROBIDADE E A CULPA GRAVE

2.
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CARACTERIZAÇÃO. ELEMENTO
SUBJETIVO. DOLO NA CONDUTA DOS ACUSADOS. PRESENÇA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I -
Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - Este Tribunal
Superior encampa o entendimento segundo o qual, para a caracterização do ato de
improbidade administrativa, é necessário o exame do elemento subjetivo, qual seja, dolo
nas condutas tipificadas nos arts. 9º e 11 ou, ao menos, culpa grave, quanto às condutas
do art. 10 da Lei n. 8.429/1992. Precedentes.
III - Rever o entendimento da Corte local, que consignou a presença do elemento
anímico dolo na conduta dos Acusados, demandaria necessário revolvimento de matéria
fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n.
07/STJ.
IV - Negado seguimento ao Recurso Especial.
(REsp 1671819/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)



UMA REFORMULAÇÃO DO DOLO NA IMPROBIDADE?

3.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE. ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 9º, 10 E 11 DA LEI N. 8.429/1992. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE SUMULAR N. 7/STJ. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL
ENTRE 2011 E 2014. JORNADA DE TRABALHO REDUZIDA COMPROVADA. SERVIDOR NÃO LABOROU COM A CARGA EXCEPCIONAL. AFRONTA AOS
PRINCÍPIOS QUE REGEM A PROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO GENÉRICO. CONDUTA DESPREOCUPADA E DESCOMPROMISSADA DO AGENTE
PÚBLICO. ENQUADRAMENTO NA CONDUTA DO ART. 11 DA LEI DE IMPROBIDADE. ART. 9º E 10 DA LIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF.

I - Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Sergipe, sustentando que o réu, servidor público
municipal, ocupante do cargo efetivo de Técnico em Estradas, recebeu, no período de janeiro de 2011 a abril de 2014, gratificação por tempo
integral quando, em verdade, cumpria jornada de trabalho reduzida. Pugnou, liminarmente, pela decretação de indisponibilidade dos bens do
réu e, no mérito, por sua condenação nas penalidades previstas nos incisos I ou II do art. 12 da Lei n.8.429/92, ou, subsidiariamente, naquelas
dispostas no inciso III. Por sentença, os pedidos foram julgados improcedentes. Por unanimidade, a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Estado de Sergipe negou provimento ao apelo.

[...]

VII - Ainda que supostamente não exista o dolo específico em atuar com desonestidade, a conduta praticada pelo réu afrontou os princípios que
regem a probidade administrativa, violando, notadamente, o dever de legalidade, expresso no art. 11 da Lei n. 8.429/92. Para fins de subsunção
da conduta às figuras do art. 11 da LIA, é bastante o dolo genérico. Nesse sentido, são os precedentes: REsp n. 1.352.535/RJ, relator Ministro Og
Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 25/4/2018; REsp n. 1.714.972/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em 10/4/2018, DJe 25/5/2018.

VIII - A conduta exigida do agente público não se limita à sua convicção pessoal sobre a licitude, abrangendo, também, a observância de um
padrão mínimo esperado no âmbito da administração pública, tendo em vista o objetivo primordial de atender o interesse público. É dizer, do
agente público exige-se grau de diligência superior ao do homem médio. Isso porque ele não pode dispor da coisa pública como bem lhe
aprouver. Ao contrário, deve empregar na proteção da res publica zelo maior do que aquele com que trata dos seus interesses privados. Por essa
razão, comportamentos que revelem uma atuação despreocupada e descompromissada do agente público não podem ser tolerados.

[…].

XI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1642313/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020)



PROJETO DE LEI 10.887/2018: EXCLUI A FIGURA CULPOSA NA IMPROBIDADE

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje perda patrimonial, desvio,
apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades
referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

SUBSTITUTIVO: idem



PRESUNÇÃO DE DANO: TIPICIDADE E RESSARCIMENTO

O DANO NO TIPO DO ARTIGO 10, INCISO VIII, DA LEI 8.429/92 É 
PRESUMIDO – DANO IN RE IPSA

4.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE À LICITAÇÃO. DANO AO ERÁRIO IN RE IPSA. OFENSA AO ART. 10 DA
LEI N. 8.429/1992.
1. Afasta-se a alegada violação do artigo 535, II, do CPC/1973, porquanto o acórdão recorrido
manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da
controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do
acórdão proferido em sede de embargos de declaração.
2. No que tange à possibilidade de imposição de ressarcimento ao erário, nos casos em que o dano
decorrer da contratação irregular proveniente de fraude a processo licitatório, como ocorreu na hipótese,
a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça tem evoluído no sentido de considerar que o dano, em tais
circunstâncias, é in re ipsa, na medida em que o Poder Público deixa de, por condutas de administradores,
contratar a melhor proposta.
3. Rever o entendimento do acórdão recorrido, no tocante à demonstração do prejuízo suportado pela
Administração Pública, diante da contratação irregular de empresa prestadora de serviços, gerando o
dever de ressarcir o Erário, enseja o reexame do conjunto fático-probatório da demanda, providência
vedada em sede de recurso especial, ante a Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1594015/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020,
DJe 23/09/2020)



O DANO NO TIPO DO ARTIGO 10, INCISO VIII, DA LEI 8.429/92 É 
PRESUMIDO PARA O FIM DE ADEQUAÇÃO TÍPICA DA CONDUTA, NÃO 

PARA O RESSARCIMENTO

5.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE EM
PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. ARTS. 10, 11 E 12, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.429/1992. CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA E
PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. IMPOSSIBILIDADE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que condenou o recorrente às sanções dos art. 10,
incisos II e VIII, e 11, caput e inciso I, da Lei 8.429/1992.

2. Constata-se que não se configura a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o
Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em
conformidade com o que lhe foi apresentado.

3. O STJ entende que frustrar a legalidade de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente configura ato de
improbidade que causa prejuízo ao erário, ainda que esse prejuízo não possa ser quantificado em termos econômicos,
para ressarcimento. Não se pode exigir a inequívoca comprovação do dano econômico causado pela conduta ímproba,
pois nessas hipóteses específicas do art. 10, VIII, da Lei de Improbidade Administrativa, o prejuízo é presumido (in re ipsa).
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.499.706/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14/3/2017; RMS 54.262/MG, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2017; AgRg no REsp 1.512.393/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 27/11/2015.
4. A configuração da conduta do art. 10 da LIA exige apenas a demonstração da culpa do agente, não sendo necessária
a comprovação de dolo (AgRg no REsp 1.167.958/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/12/2017).

[…]
10. Recurso Especial conhecido parcialmente, apenas em relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015, e,
nessa parte, não provido.
(REsp 1808976/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019)



O DANO NO TIPO DO ARTIGO 10, INCISO VIII, DA LEI 8.429/92 É 
PRESUMIDO PARA O FIM DE ADEQUAÇÃO TÍPICA DA CONDUTA, NÃO 

PARA O RESSARCIMENTO

6.
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10, VIII, DA LEI N. 8.429/1992. LICITAÇÃO.
FRAUDE. DANO IN RE IPSA À ADMINISTRAÇÃO. CONDENAÇÃO.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no
CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).
2. Segundo entendimento consolidado no âmbito das Turmas que compõem a Primeira Seção,
o prejuízo decorrente da fraude a certame licitatório é presumido (dano in re ipsa),
consubstanciado na impossibilidade da contratação pela Administração da melhor proposta.
3. No caso, o Tribunal de origem, a despeito de reconhecer a conduta ímproba e o seu
elemento subjetivo, afastou a condenação pelo art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa,
louvando-se no fato de que o serviço em comento foi efetivamente prestado, circunstância
desinfluente para a aplicação das sanções previstas na LIA.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1737731/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
20/10/2020, DJe 01/12/2020)



O DANO NO TIPO DO ARTIGO 10, INCISO VIII, DA LEI 8.429/92 É 
PRESUMIDO PARA O FIM DE ADEQUAÇÃO TÍPICA DA CONDUTA, NÃO 

PARA O RESSARCIMENTO
7.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTS. 10, VIII, E 11 DA LEI 8.429/92. INDEVIDA DISPENSA
DE LICITAÇÃO E AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO PRAZO. ACÓRDÃO QUE, EM FACE DOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS, CONCLUIU
PELA INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ELEMENTO SUBJETIVO NA CONDUTA DOS RÉUS E PELA AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. REVISÃO DE MATÉRIA
FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

[...]

III. Ainda que se entenda, na forma da jurisprudência do STJ, ser desnecessária a existência de dano efetivo ao Erário, em casos de irregularidades
em licitação (art. 10, VIII, da Lei 8.429/92), constitui requisito indispensável para a configuração do ato de improbidade administrativa a presença
do elemento subjetivo da conduta, o que o acórdão recorrido entendeu inexistente, à luz das provas dos autos. É firme a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do
agente. Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja
dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10" (STJ,
AIA 30/AM, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, DJe de 28/09/2011). Em igual sentido: STJ, REsp 1.420.979/CE, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/10/2014; REsp 1.273.583/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
02/09/2014; AgRg no AREsp 456.655/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/03/2014.

IV. Especificamente quanto ao ex-Secretário Estadual, em relação ao qual fora reconhecida a prescrição da punitiva, cumpre destacar que, nos
termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a presunção de dano ao erário restringe-se ao juízo de configuração do ato de
improbidade administrativa por ausência de regular procedimento licitatório, previsto no art. 10, VIII, desse diploma legal, não abrangendo a
imposição da obrigação de ressarcimento ao erário, que, nos termos do art. 21, I, dessa lei, pressupõe a demonstração de efetivo prejuízo
patrimonial, ainda que a apuração do seu exato valor seja feita na fase de execução" (STJ, REsp 1.755.958/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA
COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/09/2019).

[...]

X. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1570269/AL, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020)



RESSARCIMENTO DEVE SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

8.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVALORAÇÃO
JURÍDICA DOS FATOS DELINEADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISPENSA INDEVIDA
DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. DANO IN RE IPSA. ELEMENTO SUBJETIVO. PRESENÇA. PARTICULARES. LEGITIMIDADE PASSIVA AD
CAUSAM. ART. 3º DA LIA. MAJORAÇÃO DAS PENALIDADES APLICADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONSEQUÊNCIA LÓGICA.
1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "é possível a revaloração jurídica da premissa fática contida no acórdão, não havendo
que se falar em incidência da Súmula n. 7/STJ" (AgInt no REsp 1.554.394/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe
14/5/2018).

2. A decisão agravada, em momento algum, alterou as premissas estabelecidas pela origem; em vez disso, limitou-se a asseverar
que, segundo o arcabouço fático delineado, restou comprovada prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 10,
VIII, da Lei nº 8.429/1992, consistente na dispensa indevida de licitação.

3. Também é pacífico neste Superior Tribunal o entendimento de que "'o prejuízo decorrente da dispensa indevida de licitação é
presumido (dano in re ipsa), consubstanciado na impossibilidade da contratação pela Administração da melhor proposta' (STJ, AgRg
no REsp 1.499.706/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/03/2017)" (AgInt no AgRg no AREsp 83.968/SE, Rel.
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 24/4/2020).
4. "A teor do art. 3º da LIA, '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'. Portanto, as
regras da Lei de Improbidade, por força do preceituado nos seus arts. 2º e 3º, alcançam também os particulares que, de qualquer
forma, tenham concorrido para o ato acoimado de ímprobo" (REsp 1.789.492/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, DJe 23/5/2019) 5. Diante da alteração dos termos em que fora determinada a condenação das partes, decidiu-se pela
substituição das sanções impostas pela instância ordinária, adequando-as ao que estabelece o art. 12, II, da Lei 8.429/1992, e não há
que se falar em desproporcionalidade.

6. Reconhecida a ocorrência de dano in re ipsa, como consequência da dispensa indevida de licitação (art. 10, VIII, da LIA), os
valores a serem ressarcidos ao erário devem ser aferidos em fase de liquidação de sentença. Nesse sentido: REsp 1.376.524/RJ, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 9/9/2014.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1743546/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)



TEORIA DO PRODUTO BRUTO MITIGADO

9.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM SEM LICITAÇÃO.
NULIDADE DO CONTRATO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. INDENIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. VEDAÇÃO DO
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CUSTOS DO SERVIÇO. MODULAÇÃO DA PENA DE PROIBIÇÃO DE CONTRATAR. CRITÉRIOS. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.

1. Cuida-se, originalmente, de Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra ex-prefeito do Município de
Eldorado Paulista e a empresa Trasco Construções e Comércio Ltda., na qual se alega a prática de ato de improbidade administrativa em
decorrência da celebração de contrato, sem prévio processo licitatório, para a realização de serviços de terraplanagem, recuperação de
rodovias, reencascalhamento, construção e reparo de bueiros etc., no valor de R$ 1.000.267,00.

[…].

12. Por força da incidência do art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, o STJ sedimentou entendimento de que a invalidação do contrato
garante ao contratado de boa-fé que iniciou a execução do contrato o dever de indenizar o o que foi executado até a data em que a nulidade
for declarada, desde que não lhe seja imputável o vício. Já para o contratado de má-fé, como no presente caso, e à luz do princípio da vedação
do enriquecimento sem causa, é assegurado apenas o retorno ao status quo, equivalente ao custo básico do produto ou serviço, sem nenhuma
margem de lucro. No mesmo sentido: REsp 1.153.337/AC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24.5.2012.

12. Nesse contexto, considerando que foi assentada a má-fé pelo Tribunal de origem, merece parcial provimento o recurso para que a pena de
ressarcimento ao Erário corresponda, até a declaração da nulidade, ao que exceder o custo básico do serviço efetivamente prestado.

13. Com efeito, a modulação da pena de proibição de contratar pode ser feita por elementos do caso concreto, como ocorrência de:
gravidade da conduta, possibilidade de sua repetição nas demais esferas da Administração, interesse público de caráter nacional.

[…]

14. Recurso Especial parcialmente conhecido e provido em parte.

(REsp 1188289/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 13/12/2013)



A QUESTÃO FOI OBJETO DE DECISÃO DE AFETAÇÃO A JULGAMENTO EM 
SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 1096 – AOS 01/06/2021

10.
PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS
ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 256-I C/C ART. 256-E DO RISTJ, NA REDAÇÃO DA EMENDA
REGIMENTAL 24, DE 28/09/2016. ART. 10, INC. VIII, DA LEI N.º 8.429/92. LICITAÇÃO. DISPENSA
INDEVIDA OU FRUSTRAÇÃO DE LICITUDE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO OU
NÃO DE DANO PRESUMIDO AO ERÁRIO (IN RE IPSA). MULTIPLICIDADE DE PROCESSOS.
ABRANGÊNCIA DA SUSPENSÃO. ART. 1.037, INC. II, DO CPC. PROPOSTA DE AFETAÇÃO
ACOLHIDA.
1. Delimitação da controvérsia: "Definir se a conduta de frustrar a licitude de processo
licitatório ou dispensá-lo indevidamente configura ato de improbidade que causa dano
presumido ao erário (in re ipsa).".
2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I c/c art.
256-E do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de 28/09/2016).
3. Determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a
questão e tramitem no território nacional.
4. Acolhida a proposta de afetação do recurso especial como representativo da controvérsia,
para que seja julgado na Primeira Seção (afetação conjunta dos Recursos Especiais n.º
1.912.668/GO e 1.914.458/PI).
(ProAfR no REsp 1912668/GO, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
01/06/2021, DJe 08/06/2021)



PROJETO DE LEI 10.887/2018: EXCLUI EXPRESSAMENTE A POSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DO
DANO, TANTO PARA TIPIFICAÇÃO COMO PARA FINS DE RESSARCIMENTO. MAS ADMITE A
PUNIÇÃO DA CONDUTA, MESMO QUANDO NÃO DEMONSTRADO O DANO, COM BASE NA
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS.

Art. 10. [...]
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de
parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, acarretando
perda patrimonial efetiva;

Art. 11.[...]
XI - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de
parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente,
independentemente da ocorrência de dano.

SUBSTITUTIVO: TAMBÉM EXCLUI A PRESUNÇÃO DE DANO PARA FINS DE RESSARCIMENTO E
SOMENTE POSSIBILITA A PUNIÇÃO POR IMPROBIDADE SE O DANO FOR EFETIVO. SE NÃO, O FATO
É ATÍPICO, POIS ELIMINA OS TIPOS DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS.



INDISPONIBILIDADE DE BENS

PRESUNÇÃO DO PERICULUM IN MORA

11.
Tema 701 de Recursos Repetitivos:

“É possível a decretação da indisponibilidade de bens do promovido em ação civil
pública por improbidade administrativa quando ausente ou não demonstrada a prática
de atos (ou a sua tentativa) que induzam a conclusão de risco de alienação, oneração
ou dilapidação patrimonial de bens do acionado, dificultando ou impossibilitando o
eventual ressarcimento futuro”.

Tese fixada no julgamento de Recursos Repetitivos por afetação, nos autos do REsp
1366721/BA – 19/09/2014.



PROJETO DE LEI 10.887/2018: ADMITE EXPRESSAMENTE A PRESUNÇÃO DO PERICULUM IN MORA, A GARANTIA DA
MULTA CIVIL E QUE RECAIA SOBRE TODOS OS BENS DO RÉU, MESMO ADQUIRIDOS DEPOIS DO ATO DE IMPROBIDADE

Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente,
pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário e a aplicação
de outras sanções de natureza patrimonial.
[...]
§ 2º O pedido de indisponibilidade será concedido independentemente da demonstração de perigo de dano ou
de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos
descritos na petição inicial à luz dos seus respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco)
dias.
[…].

SUBSTITUTIVO: EXIGE EXPRESSAMENTE A DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO
Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente,
pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do
acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.
[...]
§ 2º O pedido de indisponibilidade apenas será concedido mediante a demonstração de perigo de dano ou de
risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos
descritos na petição inicial à luz dos seus respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco)
dias.



INCIDÊNCIA SOBRE QUAISQUER BENS, ADQUIRIDOS ANTES OU DEPOIS 
DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E INCLUSIVE SOBRE O BEM 

DE FAMÍLIA

12.
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 7º DA LEI Nº 8.429/92. INDISPONIBILIDADE DE BENS.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO IMINENTE OU EFETIVA DO PATRIMÔNIO DO
DEMANDADO E DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS BENS A SEREM ALCANÇADOS PELA CONSTRIÇÃO.
1 - A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.366.721/BA, sob a sistemática dos recursos repetitivos
(art. 543-C do CPC), consolidou o entendimento de que o decreto de indisponibilidade de bens em ação
civil pública por ato de improbidade administrativa constitui tutela de evidência e dispensa a
comprovação de dilapidação iminente ou efetiva do patrimônio do legitimado passivo, uma vez que o
periculum in mora está implícito no art. 7º da Lei nº 8.429/1992 (LIA). 2 - Nas "demandas por improbidade
administrativa, a decretação de indisponibilidade prevista no art. 7º, parágrafo único, da LIA não depende
da individualização dos bens pelo Parquet, podendo recair sobre aqueles adquiridos antes ou depois dos
fatos descritos na inicial, bem como sobre bens de família" (REsp 1.287.422/SE, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, DJe 22/8/2013). Nesse mesmo sentido, vejam-se, ainda: REsp 1.343.293/AM, Rel. Ministra
Diva Malerbi - Desembargadora Convocada TRF 3ª Região -, Segunda Turma, DJe 13/3/2013; AgRg no REsp
1.282.253/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 5/3/2013; REsp 967.841/PA, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8/10/2010; bem como as seguintes decisões monocráticas: REsp
1.410.1689/AM, Relª. Ministra Assusete Magalhães; DJe 30/9/2014; e AREsp 436.929/RS, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, DJe 26/9/2014, e AgRg no AREsp 65.181/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 12/5/2014.
3 - Recurso especial provido.

(REsp 1461882/PA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 12/03/2015)



13.
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. POSSIBILIDADE DE
DECRETAÇÃO SOBRE BEM DE FAMÍLIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte já
reconheceu a possibilidade de a decretação de indisponibilidade de bens prevista na
Lei de Improbidade Administrativa recair sobre bens de família.
Precedentes: REsp 1461882/PA, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 12/03/2015,
REsp 1204794 / SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24/05/2013. 2. Agravo
regimental não provido.

(AgRg no REsp 1483040/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 01/09/2015, DJe 21/09/2015)



14.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
165, 458, II, E 535, II, DO CPC NÃO CARACTERIZADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS
LEGAIS E REGIMENTAIS. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.429/1992. REQUISITOS
PARA CONCESSÃO. LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS. BENS ADQUIRIDOS ANTES OU DEPOIS DOS FATOS ÍMPROBOS.
BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE.
1. Não ocorre ofensa aos arts. 165, 458, II, e 535, II, do CPC, se o Tribunal de origem decide, fundamentadamente,
as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. O descumprimento das exigências estabelecidas no art. 541,
parágrafo único, do CPC, e 255, §§ 1º e 2º, do RI/STJ impede o conhecimento do recurso especial pela hipótese da
alínea "c" do permissivo constitucional. 3. O provimento cautelar para indisponibilidade de bens, de que trata o art.
7º, parágrafo único da Lei 8.429/1992, exige fortes indícios de responsabilidade do agente na consecução do ato
ímprobo, em especial nas condutas que causem dano material ao Erário. 4. O requisito cautelar do periculum in
mora está implícito no próprio comando legal, que prevê a medida de bloqueio de bens, uma vez que visa a
'assegurar o integral ressarcimento do dano'. 5. A demonstração, em tese, do dano ao Erário e/ou do
enriquecimento ilícito do agente, caracteriza o fumus boni iuris. Fixada a premissa pela instância ordinária, inviável
de modificação em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 6. É admissível a concessão de liminar
inaudita altera pars para a decretação de indisponibilidade e seqüestro de bens, visando assegurar o resultado útil
da tutela jurisdicional, qual seja, o ressarcimento ao Erário. Precedentes do STJ. 7. A jurisprudência é pacífica pela
possibilidade de a medida constritiva em questão recair sobre bens adquiridos antes ou depois dos fatos descritos
na inicial. 8. O caráter de bem de família de imóvel não tem a força de obstar a determinação de sua
indisponibilidade nos autos de ação civil pública, pois tal medida não implica em expropriação do bem.
Precedentes desta Corte. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
(REsp 1204794/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 24/05/2013)



15.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DEFERIMENTO DE LIMINAR COM
DETERMINAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO E SEM OMISSÃO.
CARÁTER DE BEM DE FAMÍLIA QUE NÃO INFLUENCIA NA INDISPONIBILIDADE E QUE DEMANDA
REEXAME DE PROVA.
[...]
III - O eventual caráter de bem de família dos imóveis nada interfere na determinação de sua
indisponibilidade. Não se trata de penhora, mas, ao contrário, de impossibilidade de
alienação. A Lei n.º 8.009/90 visa a resguardar o lugar onde se estabelece o lar, impedindo a
alienação do bem onde se estabelece a residência familiar.
No caso, o perigo de alienação, para o agravante, não existe. Ao contrário, a
indisponibilidade objetiva justamente impedir que o imóvel seja alienado e, caso seja julgado
procedente o pedido formulado contra o agravante na ação de improbidade, assegurar o
ressarcimento dos danos que porventura tenham sido causados ao erário.
IV - Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 956.039/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
03.06.2008, DJe 07.08.2008)



PROJETO DE LEI 10.887/2018: ADMITE EXPRESSAMENTE A INDISPONIBILIDADE DE QUALQUER
BEM E DO BEM DE FAMÍLIA, INCLUSIVE PROPÕE UMA ALTERAÇÃO NA LEI 8.009 PARA
ESTABELECER A EXCEÇÃO À INDISPONIBILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA.

Art. 16. […].
§ 4º A constrição deverá recair sobre bens que sejam suficientes para a garantia do
ressarcimento ao erário dos prejuízos patrimoniais alegados e da multa civil,
independentemente da época de sua aquisição.
[…]
§ 6º A constrição patrimonial poderá incidir sobre bem de família, sempre que ausentes
outros bens disponíveis em montante suficiente à garantia pretendida, competindo ao
requerido a demonstração dessa suficiência.

SUBSTITUTIVO: NÃO PREVÊ EXPRESSAMENTE. RETIRA A ALTERAÇÃO À LEI 8.009/90



INDISPONIBILIDADE PARA GARANTIA DA MULTA 

Essa questão é objeto de rediscussão no REsp 1862792/PR e 1862797/PR, os quais
foram afetados a julgamento na sistemática dos Recursos Repetitivos – aos
26/06/2020, Tema 1055.

Discute-se, não só, o cabimento da indisponibilidade de bens para a garantia
da multa, mas se é cabível a indisponibilidade da multa quando o fato
encontrar adequação típica no artigo 11 da Lei 8.429/92.



INDISPONIBILIDADE PARA GARANTIA DA MULTA 

16.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS.
INCLUSÃO DA MULTA CIVIL. POSSIBILIDADE.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC"
(Enunciado Administrativo n. 3).
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 7º da Lei n. 8.429/1992, 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,
deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano,
levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa civil. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1895887/MA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
19/04/2021, DJe 12/05/2021)



PROJETO DE LEI 10.887/2018: AUTORIZA EXPRESSAMENTE A INDISPONIBILIDADE DE BENS PARA A
GARANTIA DA MULTA CIVIL

Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter
antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a
integral recomposição do erário e a aplicação de outras sanções de natureza patrimonial.

SUBSTITUTIVO: LIMITA A INDISPONIBILIDADE PARA A GARANTIA DO RESSARCIMENTO E O
ACRÉSCIMO ILÍCITO. A REDAÇÃO DO § 10 É CONFUSA E PODE LEVAR A INTERPRETAÇÕES
EQUIVOCADAS.

Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter
antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a
integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento
ilícito.
[…].
§ 10 A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que
assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, não incidindo sobre os
valores a serem eventualmente aplicado a título de multa civil e sobre eventual acréscimo
patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.



INDISPONIBILIDADE PARA GARANTIA DO DANO MORAL COLETIVO

17.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS A FIM DE ASSEGURAR O RESSARCIMENTO DO DANO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. CONSTRIÇÃO LIMITADA AO VALOR SUFICIENTE PARA RECOMPOR O ERÁRIO. "QUANTUM" A SER
DETERMINADO PELO JUIZ. PEDIDO DE BLOQUEIO PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO EM MULTA CIVIL.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS.
INAPLICABILIDADE DO JULGADO NO RESP N. 1.366.721/BA. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS DO "FUMUS BONI IURIS" E DO "PERICULUM IN MORA". RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
IMPROVIDO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será
determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 2015.
II - Havendo solidariedade entre os corréus da ação até a instrução final do processo, o valor a ser indisponibilizado
para assegurar o ressarcimento ao erário deve ser garantido por qualquer um deles, limitando-se a medida
constritiva ao "quantum" determinado pelo juiz, sendo defeso que o bloqueio corresponda ao débito total em relação
a cada. Precedentes. III - A ausência de insurgência, no momento oportuno, quanto à indisponibilidade de bens a fim
de garantir o pagamento da sanção de multa civil impede à parte recorrente suscitá-la por meio de recurso
especial, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.
IV - Não se aplica o entendimento firmado no REsp 1.366.721/BA para a indisponibilidade de bens a fim de assegurar
o pagamento de indenização por danos morais coletivos, sendo necessário o preenchimento dos requisitos da tutela
de urgência para a sua concessão.
V - Recurso Especial parcialmente conhecido e improvido.
(REsp 1731782/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 11/12/2018)i



LIMITE DA INDISPONIBILIDADE

18.
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. LIMITE DA CONSTRIÇÃO. QUANTUM SUFICIENTE AO
INTEGRAL RESSARCIMENTO DO DANO.
1. No ato de improbidade administrativa do qual resulta prejuízo, a responsabilidade dos
agentes em concurso é solidaria.
2. É defeso a indisponibilidade de bens alcançar o débito total em relação a cada um
dos co-obrigados, ante a proibição legal do excesso na cautela.
3. Os patrimônios existentes são franqueados à cautelar, tanto quanto for possível
determinar, até a medida da responsabilidade de seus titulares obrigados à reparação
do dano, seus acréscimos legais e à multa, não havendo, como não há,
incompatibilidade qualquer entre a solidariedade passiva e as obrigações divisíveis.
4. Recurso especial improvido.

(REsp 1.119.458/RO, Rel. Hamilton Carvalhido, 1º T, 13/04/2010).



RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO DANO CAUSADO

19.
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. LIMITE DA CONSTRIÇÃO. QUANTUM SUFICIENTE AO
INTEGRAL RESSARCIMENTO DO DANO.
1. No ato de improbidade administrativa do qual resulta prejuízo, a responsabilidade dos
agentes em concurso é solidaria.
2. É defeso a indisponibilidade de bens alcançar o débito total em relação a cada um
dos co-obrigados, ante a proibição legal do excesso na cautela.
3. Os patrimônios existentes são franqueados à cautelar, tanto quanto for possível
determinar, até a medida da responsabilidade de seus titulares obrigados à reparação
do dano, seus acréscimos legais e à multa, não havendo, como não há,
incompatibilidade qualquer entre a solidariedade passiva e as obrigações divisíveis.
4. Recurso especial improvido.

(REsp 1.119.458/RO, Rel. Hamilton Carvalhido, 1º T, 13/04/2010).



20.
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. "OPERAÇÃO SANGUESSUGA". FRAUDE EM PROCESSO LICITATÓRIO.
SUPERFATURAMENTO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CORRELAÇÃO ENTRE AS CONDUTAS
E AS PARCELAS DO PREJUÍZO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA.
1. Trata-se, na origem, de Ação de Improbidade ajuizada em decorrência de fraude em convênio firmado
entre o município de Itaberá/SP e a União para aquisição de unidade móvel de saúde, fatos apurados no
contexto da denominada "Operação Sanguessuga".
2. Quanto à obrigação de ressarcir o erário, no valor de R$ 12.534, 61 (doze mil, quinhentos e trinta e quatro
reais e sessenta e um centavos), o Juízo do primeiro grau fixou a proporção de 50% para Osny Carodoso,
então Prefeito, e 20% para Arlete Perina, que elaborou o edital e as atas das reuniões. Foram divididos 30%
entre os demais membros da comissão de licitação.
3. No julgamento das Apelações dos réus, o Tribunal de origem absolveu os membros da comissão de
licitação, por entender que nenhum "foi o responsável pela lesão ao erário", exceto Arlete Perina, "que
participou da fase de escolha do tipo de licitação e elaboração do edital" (fl. 1.837, e-STJ), assim como do
então prefeito. Com isso, refez a obrigação de ressarcimento, "agora na proporção de 75% para Osny
Cardoso Wagner e 25% para Arlete Perina" (fl. 1.838, e-STJ).
4. Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que "a
responsabilidade é solidária até a instrução final do feito, momento em que se delimita a quota de
responsabilidade de cada agente [...]" (AgRg no REsp 1.314.061/SP, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 16.5.2013). Na mesma direção: AgInt no AREsp 1.406.782/MG, Relator p/ Acórdão Min.
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 3.2.2020; AgInt no REsp 1.827.103/RJ, Relator Min. Og Fernandes,
Segunda Turma, DJe 29.5.2020; REsp 1.814.284/PR, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
25.9.2019; AgInt no AREsp 1.445.093/MG, Relator p/ Acórdão Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
29.8.2019; REsp 1.731.782/MS, Relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11.12.2018.



5. A ideia fundamental nessa orientação é a necessidade de preservar o integral ressarcimento do dano -
inclusive por meio de medidas cautelares -, razão pela qual a solidariedade só cessa quando estiver claro
o grau de participação de cada agente. Nem sempre esse momento coincidirá com o final da instrução e,
por isso, há julgados corretamente pontificando que, "até a liquidação, devem permanecer bloqueados
tanto quantos bens foram bastantes para dar cabo da execução em caso de procedência da ação, na
medida em que vigora entre os réus uma responsabilidade do tipo solidária" (REsp 1.1958.28/MA, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4.10.2010).
6. No caso dos autos, não há como delimitar a repercussão econômica de cada conduta. A lesão
decorreu de um esquema: o Tribunal de origem acolheu a descrição feita na sentença, de que "Osny e ao
menos Arlete, que era quem praticava os atos efetivamente da 'licitação', em conluio, fizeram com que,
sem concorrência, a Klass Comércio e Representações Ltda vendesse a ambulância ao Município sem
disputa nenhuma" (fl. 1.700, e-STJ).
7. A distribuição de percentuais feita pelas instâncias ordinárias se orientou pela percepção, expressa na
sentença, de que "A conduta de Osny, por ser ele a autoridade máxima do Município, merece reprimenda
maior do que a de Arlete, que é servidora e, portanto, a ele subordinada" (fl. 1.704, e-STJ).
8. Ocorre que não há lugar nesse âmbito para dosimetria, pois "O STJ tem assentado o entendimento de
que o ressarcimento não constitui sanção propriamente dita, mas sim consequência incontornável do
prejuízo causado" (REsp 1.761.202/MG, Relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).
9. A repartição da obrigação de ressarcir o erário só deve ocorrer quando for possível correlacionar cada
conduta a determinadas parcelas do prejuízo. Não havendo como proceder a essa imputação causal,
tem-se obrigação solidária.
10. Recurso Especial provido.
(REsp 1872734/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe
18/12/2020)



21.
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. SOLIDARIEDADE ATÉ O
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, em tema de indisponibilidade de bens
de implicados em ações por ato de improbidade administrativa, "a responsabilidade é
solidária até a instrução final do feito, momento em que se delimita a quota de
responsabilidade de cada agente para a dosimetria da pena" (AgRg no REsp
1.314.061/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/05/2013).
5. Agravo interno provido.
(AgInt no AREsp 1406782/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/
Acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe
03/02/2020)



PERDA DO CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA

ABRANGÊNCIA 
22.
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÃO DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. EXTENSÃO. CARGO OU
FUNÇÃO OCUPADO NO MOMENTO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA.
1. Cuida-se de embargos de divergência interposto com o fim de compor a interpretação dissidente entre as
Turmas da Primeira Seção a respeito da extensão da penalidade de perda de função pública. À luz da
interpretação dada pela Primeira Turma, a sanção de perda da função pública compreende apenas aquela de
que se utilizou o agente público para a prática do ato ímprobo. Por outro lado, entende a Segunda Turma que a
penalidade de perda da função pública alcança qualquer cargo ou função desempenhado no momento do
trânsito em julgado da condenação. 2. A probidade é valor que deve nortear a vida funcional dos ocupantes de
cargo ou função na Administração Pública. A gravidade do desvio que dá ensejo à condenação por improbidade
administrativa é tamanha que diagnostica verdadeira incompatibilidade do agente com o exercício de atividades
públicas. "A sanção de perda da função pública visa a extirpar da Administração Pública aquele que exibiu
inidoneidade (ou inabilitação) moral e desvio ético para o exercício da função pública, abrangendo qualquer
atividade que o agente esteja exercendo ao tempo da condenação irrecorrível" (REsp n. 924.439/RJ, Rel. Min.
Eliana Calmon, Segunda Turma. DJ de 19/8/2009). 3. O art. 12 da Lei n. 8.429/92 deve ser compreendido
semanticamente, no que diz respeito à sanção de perda da função pública, como integrante de um sistema que
repele a inserção no serviço público de pessoas cujo comportamento passado já sinalizou a pouca afeição aos
valores entoados pelo art. 37 da CF/88. Em outras palavras, não se pode acoimar de ampliativa interpretação que
prestigia os desígnios da Administração Pública, não obstante concorra com outra menos nociva ao agente, mas
também menos reverente à tessitura normativa nacional. 4. Não parece adequado o paralelo entre a perda do
cargo como efeito secundário da condenação penal e como efeito direto da condenação por improbidade
administrativa. É que, reítera-se, a sanção de perda da função cominada pela Lei de Improbidade tem o
propósito de expurgar da Administração o indivíduo cujo comportamento revela falta de sintonia com o interesse
coletivo. 5. Nem se diga que tal pena teria caráter perene, pois o presente voto propõe que a perda da função
pública abranja qualquer cargo ou função exercida no momento do trânsito em julgado da condenação. Incide
uma limitação temporal da sanção. 6. Embargos de divergência não providos. (EDv nos EREsp 1701967/RS, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/09/2020,
DJe 02/02/2021)



PROJETO DE LEI 10.887/2018: PREVÊ EXPRESSAMENTE QUE A DECISÃO DE PERDA DO CARGO
OU FUNÇÃO PÚBLICA ATINGE TODO E QUALQUER VÍNCULO DO AGENTE PÚBLICO.

Art. 12. […]

§ 2º A sanção de perda do cargo público atinge todo e qualquer vínculo do agente
público ou político com o Poder Público.

SUBSTITUTIVO: RESTRINGE AOS VÍNCULOS DE MESMA QUALIDADE E NATUREZA DAQUELE
OCUPADO NO MOMENTO DO FATO

Art. 12. […]

§ 1º A sanção de perda da função pública atinge apenas o vínculo de mesma
qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o Poder Público na
época do cometimento da infração.



ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEGALIDADE ESTRITA. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO.
1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "as normas que descrevem infrações
administrativas e cominam penalidades constituem matéria de legalidade estrita,
não podendo sofrer interpretação extensiva" (AgInt no REsp 1.423.452/SP, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 13/03/2018). 2. "O art. 12 da
Lei 8.429/92, quando cuida das sanções aplicáveis aos agentes públicos que
cometem atos de improbidade administrativa, não contempla a cassação de
aposentadoria, mas tão só a perda da função pública. As normas que descrevem
infrações administrativas e cominam penalidades constituem matéria de legalidade
estrita, não podendo sofrer interpretação extensiva" (REsp 1.564.682/RO, Rel.
Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO),
PRIMEIRA TURMA, DJe 14/12/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1643337/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 19/04/2018, DJe 26/04/2018)

CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA



CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA

23.
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. ANÁLISE DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. CASSAÇÃO DE
APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE.
1. Os agravantes, ao discorrerem sobre a tese acerca da indevida quebra dos sigilos fiscal e
bancário, limitaram sua argumentação a questões constitucionais, sem demonstrar qualquer
violação à legislação federal. 2. É incabível a análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, de
questão constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal. 3. Da análise das razões recursais, nota-se que não se delimitou o dispositivo legal
objeto de interpretação divergente entre tribunais. A deficiência na fundamentação também
obsta o conhecimento do recurso fundamentado na alínea "c". Incidência da Súmula 284/STF.
4. A ausência de previsão expressa da pena de cassação de aposentadoria na Lei de
Improbidade Administrativa não constitui óbice à sua aplicação na hipótese de servidor
aposentado, condenado judicialmente pela prática de atos de improbidade administrativa. 5.
Trata-se de consequência lógica da condenação à perda da função pública, pela conduta
ímproba, infligir a cassação da aposentadoria ao servidor aposentado no curso da Ação de
Improbidade. 6. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no AREsp 826.114/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
19/04/2016, DJe 25/05/2016)



ADPF 418

24.

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990.
PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU
DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003.
PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E
SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES.
PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA
IMPROCEDENTE. 1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003
estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o
financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática
que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores
ativos, os servidores inativos e os pensionistas. 2. A contribuição previdenciária paga
pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática
entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro.



3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é
compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência
dos servidores públicos. Precedentes. 4. A perda do cargo público foi prevista no
texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da
Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta
contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação
da Administração Pública. 5. A impossibilidade de aplicação de sanção
administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de
aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração,
resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o
sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da
moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder
disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que
cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade.
6. Arguição conhecida e julgada improcedente.
(ADPF 418, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em
15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC
30-04-2020)



CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA

25.
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÃO DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. 1.
IMPOSIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEGALIDADE ESTRITA EM MATÉRIA
DE DIREITO SANCIONADOR. PRECEDENTES. 2. INCOMUNICABILIDADE ENTRE AS ESFERAS
CÍVEL, CRIMINAL E ADMINISTRATIVA, NO CAMPO DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
PRECEDENTES E LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. 3. SANÇÃO DE CASSAÇÃO DE
APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA
DE COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JUDICIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS,
PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, DIVERGINDO, COM A DEVIDA VÊNIA, DO EMINENTE
RELATOR.
(EREsp 1496347/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2021, DJe 28/04/2021)



PROJETO DE LEI 10.887/2018: PREVÊ A POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PERDA DO
CARGO PÚBLICO EM CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA

Art. 16. […]
§ 1º A imposição da pena de perda de função pública pode ser convertida em cassação
da aposentadoria do agente público ou político, ressalvada a possibilidade de utilização
das contribuições previdenciárias para eventual migração ao regime geral de
previdência.

SUBSTITUTIVO: NÃO TRAZ ESSA PREVISÃO.
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