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RESUMO 

 

O presente trabalho traz algumas considerações a respeito do particular como integrante do 

polo passivo em ação de improbidade administrativa, consoante regra de extensão do artigo 3 

da Lei n. 8.429/1992, especialmente no tocante à necessidade de caracterização do elemento 

subjetivo e do nexo de causalidade entre a conduta do agente público tido como ímprobo e do 

particular. Será debatido, também, a questão do litisconsórcio passivo necessário, revelando-

se necessário que o agente público figure no polo passivo da ação de improbidade 

administrativa para que terceiro integre a lide como réu. Por fim, será demonstrado o 

entendimento da jurisprudência acerca do assunto. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Apesar da Lei nº 8.429/1992 – Lei de Improbidade Administrativa – ser destinada ao 

combate dos atos ímprobos praticados agentes públicos que violem os bens jurídicos por ela 

tutelados, o particular ou terceiro também podem responder aos seus termos, em conjunto 

com tais agentes públicos tidos por ímprobos. 

Tal possibilidade decorre da previsão do artigo 3º, da Lei nº 8.429/1992, segundo a 

qual, “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.”
1
 Dessa forma, pode, o particular, integrar o pólo 

passivo de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa. 

Mas em quais situações o terceiro ou particular pode ser responsabilizado com base 

na Lei de Improbidade Administrativa? É necessária a presença do elemento subjetivo culpa 

ou dolo na prática do ato tido como ímprobo? As hipóteses e sanções são exatamente as 

mesmas? O particular pode ser réu de Ação Civil Pública sem que haja a figura de um agente 

público como litisconsorte passivo necessário? 

Essas são algumas possíveis perguntas que podem ser feitas quando se pensa na 

aplicação de uma Lei criada para regular a prática de agentes públicos também aos 

particulares e que se pretende responder através do presente trabalho. 

Inicialmente, serão apresentados os conceitos e definições dos elementos necessários 

para a compreensão do tema, tais como, noção de ato de improbidade administrativa, sujeitos 

ativo e passivo, espécies de ato de improbidade administrativa e sanções aplicáveis a cada 

caso. Além disso, nesse primeiro capítulo, também será tratado sobre a cumulatividade de 

aplicação das penalidades, bem como realização de sua dosimetria de acordo com o caso 

concreto. 

No segundo capítulo será abordado o tema, propriamente dito, ou seja, a 

responsabilidade do terceiro ou particular por ato de improbidade administrativa. Nesse 

tópico, também, será analisada a necessidade do elemento subjetivo (dolo ou culpa) para a 

configuração do ato ímprobo. 

                                                           
1
 BRASIL. Lei 8.429, de 2 de junho de 1992. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm>. Acesso em 9 jul. 2015. 

 



9 
 

Por fim, o último capítulo do presente trabalho será destinado à análise dos aspectos 

processuais, especialmente no que diz respeito à Ação Civil Pública por Improbidade 

Administrativa e como o particular figurará nesse tipo de ação. 
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2 IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

 

2.1 CONCEITO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

 

A palavra improbidade, etimologicamente, deriva do latim, improbitate, que 

significa, em sentido estrito, “má qualidade”, “malícia”. A improbidade, portanto, é atributo 

negativo do caráter de alguém e, na esfera jurídica, está relacionada a qualquer conduta 

comissiva ou omissiva que promova o desvirtuamento da Administração Pública de seus 

fundamentos básicos de moralidade, afrontando os princípios da ordem jurídica do Estado e, 

principalmente, que seja atentatória ao patrimônio público e ao bem estar da sociedade. 

De Plácido e Silva
2
 conceitua a palavra “improbidade”, em sua obra “Vocabulário 

Jurídico”, da seguinte forma: 

 

Derivado do latim improbitas (má qualidade, imoralidade, malícia), 

juridicamente, liga-se ao sentido de desonestidade, má fama, incorreção, má 

conduta, má índole, mau caráter. Desse modo, improbidade revela a qualidade 

do homem que não procede bem, por não ser honesto, que age indignamente, 

por não ter caráter, que não atua com decência, por ser amoral. Improbidade é a 

qualidade do ímprobo. E ímprobo é o mau moralmente, é o incorreto, o 

transgressor das regras da lei e da moral. Para os romanos, a improbidade 

impunha a ausência de existimatio, que atribui aos homens o bom conceito. E 

sem a existimatio, os homens se convertem em homines intestabiles, tornando-

se inábeis, portanto, sem capacidade ou idoneidade para a prática de certos atos. 

 

José Afonso da Silva
3
, por sua vez, traz a seguinte definição para improbidade administrativa: 

 

A probidade administrativa é uma forma de moralidade administrativa que 

mereceu consideração especial da Constituição, que pune o ímprobo com a 

suspensão de direitos políticos (art. 37, § 4º). A probidade administrativa 

consiste no dever de o "funcionário servir a Administração com honestidade, 

procedendo no exercício das suas funções, sem aproveitar os poderes ou 

facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou de outrem a quem queira 

favorecer". O desrespeito a esse dever é que caracteriza a improbidade 

administrativa. Cuida-se de uma imoralidade administrativa qualificada. A 

improbidade administrativa é uma imoralidade qualificada pelo dano ao erário e 

correspondente vantagem ao ímprobo ou a outrem. 

 

Para Marcelo Figueiredo
4
, a probidade, no contexto constitucional, é forma 

qualificada de moralidade administrativa: “A improbidade viola a moralidade, que, por seu 

                                                           
2
 SILVA, Oscar Joseph de Plácido e. Vocabulário Jurídico. 29 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 456. 

3
 SILVA, José Afonso da., Curso de Direito Constitucional Positivo. 24 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 

2005, p. 669. 
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turno, gera a sanção”. É um “estado que deflagra toda uma série de conseqüências jurídicas 

cujo resultado é a sanção, a cominação da imoralidade nas funções estatais”.  

Marcello Caetano
5
 doutrina que “a probidade administrativa consiste no dever de o 

funcionário servir à Administração com honestidade, procedendo no exercício das funções 

sem aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou de outrem 

a quem queira favorecer”.  

De um modo geral, o ato de improbidade corresponde à violação de um dever moral 

que corresponde a delito, desonestidade, abuso, fraude, má-fé, caracterizando ilícitos penais, 

civis, administrativos e políticos. É a violação de um princípio ético que deve nortear as 

relações estabelecidas para o desempenho das atividades públicas. 

Quando se exige probidade administrativa, quer dizer que não basta a legalidade 

formal da atuação administrativa, com observância da lei; significa que é preciso também, a 

observância de princípios éticos, de lealdade, de boa-fé, enfim, de regras que assegurem a boa 

administração e a disciplina interna na Administração Pública. 

Portanto, o agente público tem o dever de agir honestamente e de acordo com os 

preceitos constitucionalmente previstos e do sistema legislativo em vigor. Ao se afastar desse 

dever, o agente público lesa os interesses de toda a coletividade e, consequentemente, será 

responsabilizado com a cominação das sanções legalmente previstas, conforme será 

demonstrado mais adiante, em tópico específico. 

 

2.2 PREVISÃO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL 

 

A matriz constitucional da “improbidade administrativa” está no § 4º, do art. 37, da 

Constituição Federal,
6
 inserido no Capítulo VII, que trata da Administração Pública, o qual 

apresenta a seguinte previsão: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: 

(...) 

§ 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos 

direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o 

                                                                                                                                                                                     
4
 FIGUEIREDO, Marcelo. O Controle da Moralidade na Constituição. São Paulo: Malheiros Editores, 1999, 

p. 48. 
5
 CAETANO, Marcelo. Manual de Direito Administrativo. T. 2. Coimbra: Livraria Almedina, 1997, p. 684. 

6
 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 9. jul. 2015.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da 

ação penal cabível. 

 

Já no plano infraconstitucional, foi editada a Lei nº 8.429/1992, conhecida como Lei 

de Improbidade Administrativa, na qual são definidos alguns pontos centrais como: sujeitos, 

atos de improbidade administrativa, respectivas sanções, normas de procedimento 

administrativo e de processo judicial, bem como disposições penais. É com base nesta lei que 

a maioria das ações civis públicas são ajuizadas e que os agentes ímprobos são punidos. 

 

2.3 SUJEITOS DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

 

Os sujeitos envolvidos em atos de improbidade administrativa poderão ser, ao 

mesmo tempo, ativos e passivos, dependendo do ponto de vista que se toma por base. O 

sujeito ativo do ato de improbidade será réu em uma eventual Ação Civil Pública de 

Improbidade Administrativa. Já o sujeito passivo, vítima do ato ímprobo, será autor da ação, 

ou seja, possuirá legitimidade ativa para a propositura desta ação. 

Como o que nos interessa são os atos de improbidade administrativa, nas 

ponderações a seguir expostas serão analisados os sujeitos de ponto de vista material e não 

processual. 

 

2.3.1 Sujeito Passivo do Ato De Improbidade Administrativa 

 

Violado o preceito proibitivo previsto na norma, ter-se-á a lesão ao bem jurídico 

tutelado e, por consequência, ao direito de outrem. Nesses casos, o titular do bem jurídico 

violado ou ameaçado pela conduta ilícita recebe a denominação de sujeito passivo. 

É sujeito passivo a pessoa jurídica de direito público interno (União, Estados, 

Município, Autarquia) ou pessoa jurídica de direito privado (Empresa Pública, Sociedade de 

Economia Mista, empresa com envolvimento de capitais públicos). Quer dizer, sujeito passivo 

de improbidade administrativa é qualquer entidade pública ou particular que tenha 

participação de dinheiro público em seu patrimônio ou receita anual. 
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Os sujeitos passivos dos atos de improbidade administrativa são as pessoas jurídicas 

indicadas no artigo 1°, da Lei n° 8.429/1992
7
 que podem sofrer os efeitos destes atos, in 

verbis: 

 

Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou 

não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de 

Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para 

cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 

cinqüenta 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 cinqüenta 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. 

 

Portanto, sujeitos passivos são as pessoas jurídicas definidas em lei que sofrem o ato 

de improbidade administrativa. 

 

2.3.2 Sujeito Ativo do Ato De Improbidade Administrativa 

 

A Lei nº 8.429/1992 estabelece, inicialmente, como sujeitos do dever de probidade 

administrativa, o agente público, seja ele servidor ou não: “Art. 1° Os atos de improbidade 

praticados por qualquer agente público, servidor ou não (...).”
8
 

Em seguida, em seu artigo 2°, traz a definição do que seria agente público, para 

efeitos da lei: 

 

Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, 

ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, 

designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, 

mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo 

anterior. 

 

Além disso, o terceiro ou particular que induz ou concorre para a prática do ato de 

improbidade é tomado pela lei como partícipe e, por esta razão, também pode ser civilmente 

                                                           
7
 BRASIL. Lei 8.429, de 2 de junho de 1992. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm>. Acesso em 9 jul. 2015. 
8
 BRASIL. Lei 8.429, de 2 de junho de 1992. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm>. Acesso em 9 jul. 2015. 



14 
 

responsabilizado. As disposições legais também alcançam aqueles que, de forma direta ou 

indireta, foram beneficiados pelo ato de improbidade.  

Confira-se a disposição do art. 3º, da Lei nº 8.429/1992
9
: “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.” 

Dessa forma, pessoas físicas ou jurídicas, ainda que estranhas ao quadro da 

Administração Pública, que tenham de alguma forma participado, auxiliado, influenciado, 

colaborado ou obtido qualquer tipo de vantagem ou benefício em razão do ato de 

improbidade, também poderão ser responsabilizados. 

Em síntese, todos tem o dever de probidade. Quando rompe este dever, é tomado 

como sujeito ativo do ato de improbidade e, consequentemente deve suportar as 

consequências deste. 

 

2.4 ESPÉCIES DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

 

Um rol exemplificativo de atos de improbidade administrativa está elencado nos 

artigos 9º, 10 e 11, da Lei nº 8.429/1992. 

 

2.4.1 Atos de Improbidade Administrativa que Importam Enriquecimento Ilícito 

 

Os atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito estão 

previstos no artigo 9º, da Lei nº 8.429/1992
10

, sendo o resultado de qualquer ação ou omissão 

que possibilite ao agente público auferir uma vantagem não prevista em lei. 

Referido artigo traz um rol exemplificativo de hipóteses de ato de improbidade que 

acarretam o enriquecimento ilícito, quais sejam: 

 

I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer 

outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, 

percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou 

indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente 

das atribuições do agente público; 

                                                           
9
 BRASIL. Lei 8.429, de 2 de junho de 1992. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm>. Acesso em 9 jul. 2015. 
10

 BRASIL. Lei 8.429, de 2 de junho de 1992. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm>. Acesso em 9 jul. 2015. 
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II - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, 

permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas 

entidades referidas no art. 1° por preço superior ao valor de mercado; 

III - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, 

permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente 

estatal por preço inferior ao valor de mercado; 

IV - utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos 

ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer 

das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de 

servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades; 

V - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para 

tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, 

de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar 

promessa de tal vantagem; 

VI - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para 

fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou 

qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou 

característica de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades 

mencionadas no art. 1º desta lei; 

VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego 

ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à 

evolução do patrimônio ou à renda do agente público; 

VIII - aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou 

assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de 

ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do 

agente público, durante a atividade; 

IX - perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de 

verba pública de qualquer natureza; 

X - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, 

para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado; 

XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou 

valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° 

desta lei; 

XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do 

acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei. 

 

São as condutas de maior gravidade, tendo em vista que estão intimamente ligadas à 

corrupção. 

 

2.4.2 Atos de Improbidade Administrativa que Causam Prejuízo ao Erário 

 

Ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário configura qualquer ação 

ou omissão, dolosa ou culposa, que acarrete perda patrimonial, desvio, apropriação ou 

dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º da lei. 
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No artigo 10, da Lei n° 8.429/1992
11

, há um rol exemplificativo desse tipo de ato, 

senão veja-se: 

 

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 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 dispensá-lo indevidamente; 

IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou 

regulamento; 

X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que 

diz respeito à conservação do patrimônio público; 

XI - liberar verba pública sem a estrita 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.  

 

Os atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito são os únicos que 

admitem a modalidade culposa, ou seja, não é necessária a presença do elemento dolo para a 

sua configuração. 

 

                                                           
11

 BRASIL. Lei 8.429, de 2 de junho de 1992. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm>. Acesso em 9 jul. 2015. 
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2.4.3 Atos de Improbidade Administrativa que atentam contra os Princípios da Administração 

Pública 

 

Por fim, ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da 

Administração Pública é toda e qualquer ação ou omissão que viole os deveres de 

honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdades às instituições. 

Em seu artigo 11, novamente a Lei n° 8.429/1992
12

 descreve um rol exemplificativo 

de condutas que configuram este ato: 

 

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. 

 

Esta última espécie é a mais recente no sistema jurídico nacional como instrumento 

de repressão à improbidade administrativa e possui nítido caráter residual em relação às 

modalidades anteriormente expostas. 

 

2.5 SANÇÕES DECORRENTES DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

 

Pelo artigo 37, § 4°, da Constituição Federal
13

, os atos de improbidade administrativa 

importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade 

dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstos em lei, sem prejuízo da 

ação penal cabível. 

O artigo 12, da Lei n° 8.429/1992
14

 elenca as categorias de atos de improbidade 

administrativa com as respectivas penalidades e cominações, sem prejuízo das sanções penais, 

                                                           
12

 BRASIL. Lei 8.429, de 2 de junho de 1992. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm>. Acesso em 9 jul. 2015. 
13

 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 9. jul. 2015. 
14

 BRASIL. Lei 8.429, de 2 de junho de 1992. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm>. Acesso em 9 jul. 2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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civis e administrativas, previstas na legislação específica. Confira-se a exata previsão do 

referido dispositivo legal: 

 

Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na 

legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às 

seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de 

acordo com a gravidade do fato:  

 I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao 

patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função 

pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa 

civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e 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 dez anos;   

II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou 

valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, 

perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, 

pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e 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; 

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da 

função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento 

de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e 

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 três anos. 

 

É perfeitamente possível que uma mesma conduta se encaixe nas três espécies de 

improbidade administrativa legalmente previstos. Por exemplo, não se pode imaginar um ato 

que acarrete prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito e que, ao mesmo tempo, não afete os 

princípios da Administração, principalmente o da legalidade.  

Outro aspecto relativo às sanções diz respeito à possibilidade de cumular as penas 

previstas no artigo 12 da lei. Uma vez que um ato de improbidade pode afetar valores de 

natureza diversa, perfeitamente aceitável que algumas ou todas as penalidades sejam 

aplicadas concomitantemente.  

Desse modo, o sujeito ativo do ato de improbidade administrativa pode ser atingido 

em diferentes direitos: de propriedade, de exercer seus direitos políticos, de contratar com o 

Poder Público. 

Sobre o assunto, Marcelo Figueiredo
15

 pondera que: “(...) é de se afastar a 

possibilidade da aplicação conjunta de penas em bloco, obrigatoriamente. É dizer, há 

                                                           
15

 FIGUEIREDO, Marcelo. O controle de moralidade na Constituição. São Paulo: Malheiros Editores, 1999, 

p. 114. 
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margem de manobra para o juiz, de acordo com o caso concreto, aplicar as penas, dentre as 

cominadas, isolada ou cumulativamente. (...) Tudo dependerá da análise da conduta do 

agente público que praticou ato de improbidade em suas variadas formas”. 

Fábio Medina Osório
16

, ao tratar sobre o assunto, afirma que:  

 
(...) a improbidade traduz conseqüências jurídicas diretamente previstas em 

norma constitucional, donde a não incidência dessas sanções deve, 

rigorosamente, ser considerada apenas em casos excepcionais, considerando-se 

como uma cláusula implícita na própria norma do art. 37, parágrafo 4o, da Carta 

Constitucional de 1.988. Aos juízes descabe abusar ou utilizar arbitrariamente 

do princípio da proporcionalidade constitucional.  

 

Sobre o tema, mostra-se pertinente trazer à tona o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça.
17

 Confira-se a ementa do seguinte julgado: 

 

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

PENALIDADES. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 12 DA LEI N. 

8.429/92, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 12.120/2009. PRINCÍPIOS 

DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS 

E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. (...) 

Nos termos da jurisprudência do STJ, cada inciso do art. 12 da Lei 8.429/1992 

traz uma pluralidade de sanções, que podem ser aplicadas cumulativamente, 

cabendo ao magistrado a sua dosimetria, como bem assegura o seu parágrafo 

único. 

3. Hipótese em que as penalidades foram aplicadas de forma razoável e 

proporcional ao ato praticado não merecendo reforma o acórdão recorrido. 

Ademais, modificar o posicionamento adotado pela instância ordinária envolve 

o reexame de provas, o que é inviável em recurso especial, ante o óbice da 

Súmula 7/STJ. 

 

De todo modo, qualquer dúvida que houvesse quanto à possibilidade de aplicação 

das sanções restou superada com a entrada em vigor da Lei n 12.120, de 15 de dezembro de 

2009, que deu nova redação ao artigo 12 da lei de improbidade, tornando expressa a 

possibilidade de que as sanções previstas no referido dispositivo sejam aplicadas de forma 

isolada ou cumulada. 

 

 

 

                                                           
16

 OSÓRIO, Fábio Medina. Improbidade Administrativa. 2
a
 ed. amp. e atual. Porto Alegre: Síntese Editora, 

1998, p. 278. 
17

 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. EDcl no AREsp 360.707/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 16/12/2013. Disponível em < 

http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&processo=360707&b=ACOR&thesa

urus=JURIDICO>. Acesso em 10 jul. 2015. 
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2.6 DOSIMETRIA DAS SANÇÕES 

 

Após elencar as sanções cabíveis nas hipóteses de atos de improbidade, o parágrafo 

único do art. 12 da lei 9.429/1992
18

 proclama que a fixação das penas exige do magistrado a 

consideração acerca da extensão do dano causado e do proveito patrimonial obtido pelo 

agente: “Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano 

causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.” Trata-se de critérios para 

orientar o julgador na aplicação da pena. 

Os parâmetros referidos pelo legislador são meramente exemplificativos. É 

necessário que o juiz leve em conta o grau de reprovabilidade da conduta, as repercussões 

internas e externas do ato, a ofensa aos direitos de terceiros, eventual conduta culposa do 

agente etc. Ou seja, a aplicação das sanções dependerá da análise do caso concreto, devendo 

sempre levar em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 

Num primeiro momento, o Juiz deverá analisar quais sanções são aplicáveis àquele 

caso. Em seguida, deverá dosar as sanções a partir dos limites mínimos e máximos, a 

depender do grau de envolvimento e culpabilidade do agente que praticou o ato tido como 

ímprobo, isso tudo sem perder de vista o efetivo cumprimento das finalidades da lei, quais 

seja, punir, prevenir e indenizar. 

A dimensão das sanções dependerá do enquadramento do ato praticado, havendo 

graduação, de maior para menor gravidade, entre aquelas que sancionam o enriquecimento 

ilícito do agente, a lesão ao erário ou o mero atentado aos princípios administrativos. Tudo 

deverá ser analisado no caso concreto pelo julgador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 BRASIL. Lei 8.429, de 2 de junho de 1992. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm>. Acesso em 9 jul. 2015. 
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3 A RESPOSANSABILIDADE DO PARTICULAR POR ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA 

 

3.1 EXTENSÃO DO ARTIGO 3º DA LEI Nº 8.429/1992 

 

Conforme anteriormente exposto, o terceiro que concorrer ou se beneficiar da prática 

de improbidade administrativa estará sujeito às sanções cominadas ao ímprobo. Assim dispõe 

o artigo 3º, da Lei n 8.429/1992
19

: “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.” 

Ou seja, apesar da Lei n 8.429/1992 ser voltada para punir os atos ímprobos 

praticados por agentes públicos no exercício de suas funções administrativas, houve a sua 

extensão para incluir o particular no rol de sujeitos ativos da prática do ato de improbidade 

administrativa. 

Da análise do referido dispositivo é possível concluir que o particular só estará 

sujeito às sanções “no que couber”, o que deve ser entendido como uma forma de restringir a 

aplicação das sanções àquelas compatíveis com a sua condição de terceiro, afastando, por 

exemplo, a possibilidade de perda da função pública. 

Nesse sentido, inclusive, tem se posicionado o Egrégio Superior Tribunal de Justiça. 

Segue a ementa de um importante julgado
20

 de relatoria da eminente Ministra Eliana Calmon 

sobre o assunto: 

  
Administrativo. Improbidade Administrativa. Terceiro não ocupante de cargo 

público. Concurso para a prática de ato descrito no art. 9º da Lei 8.429/92. 

Condenação. Possibilidade. Incidência dos arts. 1º e 3º da Lei 8.429/92. 1. Os 

arts. 1º e 3º da Lei 8.429/92 são expressos ao preservarem a responsabilização 

de todos, agentes públicos ou não, que induzam ou concorram para a prática do 

ato de improbidade ou dele se beneficiem sob qualquer forma, direta ou 

indireta. 2. A expressão ‘no que couber’ prevista no art. 3º, deve ser entendida 

apenas como forma de restringir as sanções aplicáveis, que devem ser 

compatíveis com as condições pessoais do agente, não tendo o condão de 

afastar a responsabilidade de terceiro que concorre para ilícito praticado por 

agente público. 3. Recurso especial não provido. 
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 BRASIL. Lei 8.429, de 2 de junho de 1992. Disponível em: 
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Observa-se que a intenção do legislador foi a de possibilitar a reparação integral do 

dano ao erário, mediante a ampliação do polo passivo da ação de improbidade administrativa 

e punindo todos os evolvidos. 

Portanto, é plenamente possível a responsabilização de um particular ou terceiro 

estranho ao quadro de servidores da Administração Pública pela prática de um ato de 

improbidade administrativa. 

 

3.2 A AÇÃO DO TERCEIRO: ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO OU CULPA) E NEXO 

DE CAUSALIDADE 

 

A redação do artigo 3º, da Lei 8.429/1992 não faz distinção entre ato doloso e 

culposo pois, ao mesmo tempo em que descreve a necessidade de o particular induzir ou 

concorrer com o agente para a prática do ato de improbidade administrativa, em sua parte 

final estabelece que a obtenção de qualquer benefício, direto ou indireto, ensejará 

caracterização da solidariedade na prática do ato ímprobo. Ou seja, bastaria simplesmente que 

restasse comprovado que o particular recebeu algum benefício para que fosse 

responsabilizado pela improbidade administrativa. Tal redação pode gerar uma distorção no 

sentido que o legislador pretendeu dar a esse dispositivo. 

Parece não restar dúvidas de que o particular que induza ou concorra com o agente 

público para a prática do ato de improbidade administrativa deve ser responsabilizado, eis que 

evidente a presença do elemento subjetivo, qual seja, o dolo e/ou a má-fé. 

A mesma afirmação não se pode fazer, com a mesma certeza, no que diz respeito ao 

particular que apenas se beneficia de um ato de improbidade administrativa. Nesse caso não 

seria necessária a presença do elemento subjetivo, tão somente porque a lei não fez tal 

exigência de forma clara? A doutrina parece divergir acerca do assunto. 

Para Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves, a ação do terceiro pode se 

desenvolver em três ocasiões distintas:
21

 

 

1º) O terceiro desperta no agente público o interesse em praticar o ato de 

improbidade, induzindo-o a tanto. Induzir significa incutir, incitar, criando no 

agente o estado mental tendente à prática do ato. 

(...) 

2º) O terceiro concorre para a prática do ato de improbidade, participação esta 

que pode consistir na divisão de tarefas com o agente público ou na mera 
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prestação de auxílio material, o que importa em atividade secundária que visa a 

facilitar o atingimento do fim visado pelo agente (v.g.: o fornecimento de 

veículo para o transporte de bens e valores desviados do patrimônio público). 

3º) O terceiro não exerce qualquer influência sobre o animus do agente ou 

presta qualquer contribuição à prática do ato de improbidade, limitando-se a se 

beneficiar, de forma direta ou indireta, do produto do ilícito. 
 

Dessa forma, para esses doutrinadores, bastaria que o particular tivesse ciência da 

origem ilícito do benefício obtido, tendo em vista que a responsabilidade é subjetiva, para ser 

penalizado pelas sanções previstas no art. 12, da Lei nº 8.429/1992. 

 É preciso, portanto, que seja demonstrada a presença do liame subjetivo entre o 

terceiro e o agente público, não a mera obtenção do benefício a partir da conduta alheia, cuja 

ilicitude era simplesmente desconhecida. Esse elemento subjetivo não é necessário em caso de 

mera pretensão de ressarcimento dos danos causados ao erário, sendo plenamente possível a 

condenação do agente público e do terceiro beneficiado pelo ato, como devedores solidários, 

ainda que inexista um liame prévio entre eles. 

Sobre o dispositivo em foco, ensina o Mestre Mauro Roberto Gomes de Mattos
22

: 

 
Vejo com certa cautela o presente artigo, pois no Brasil temos exemplos diários 

de que se vulgariza tudo e todos para, a posteriori, ser emitido um juízo de 

retratação por parte do ofensor ou agressor de direitos individuais de terceiros. 

Para o enquadramento do particular no enredo da Lei de Improbidade é 

necessário que haja um mínimo de probabilidade, com evidências concretas, 

sob pena do cometimento do abuso de direito por parte do autor da ação. (...) 

Para que o terceiro figure no pólo passivo da ação de improbidade 

administrativa deverá estar invencivelmente caracterizada uma relação de 

promiscuidade com o agente público, evidenciada pelo dolo, com a obtenção de 

um resultado combatido pelo direito. 

 

Além disso, o combate à conduta do beneficiário não pode deixar de levar em 

consideração a boa-fé, ou seja, a real intenção desse terceiro no ato. Se age de má-fé, com 

intenção de tirar proveito de determinadas situações, deve sim ser responsabilizado. No 

entanto, se atua pautado na boa-fé, não sendo possível exigir-lhe maior cautela, não merece 

ser penalizado da mesma forma, ainda que o benefício recebido reste comprovado. 

De qualquer forma, em qualquer situação, é importante deixar claro que a boa-fé não 

pode estar atrelada à alegação de desconhecimento da lei ou dos procedimentos rotineiros da 

Administração. 

Sobre o assunto, Waldo Fazzio Júnior
23

 afirma que: 
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Quem induz, concorre ou se beneficia do que sabe ilícito, não pode ser abrigar 

na boa-fé, mas é induvidoso que incumbe ao autor, na ação civil de 

improbidade, demonstrar a má-fé do terceiro indutor, concorrente ou 

beneficiário. E, como se sabe, suspeitas e presunções desvalidas de consistência 

não se prestam à certeza ou desfrute do produto viciado. 

 

Francisco Octavio de Almeida Prado
24

 que ao tratar do assunto ensina: 

 

A lei contempla, ainda, como sujeito ativo do ato de improbidade o beneficiário, 

assim considerado ‘quem dele se beneficie sob qualquer forma, direta ou 

indireta’. Assim, a auferição de benefício foi adotado pela lei como elemento 

configurador de responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Mas é 

importante salientar que a fixação dessa responsabilidade não pode prescindir 

do elemento subjetivo. É que sem o vínculo subjetivo inexiste a possibilidade de 

responsabilização por ato de improbidade. 

 

No mesmo sentido Waldo Fazzio Júnior
25

, comenta: 

 

Na formatação da improbidade de terceiro, é necessário que se atente para o 

pressuposto da vantagem patrimonial, sob a perspectiva subjetiva. Para ser 

ilícito, o desfrute patrimonial deve decorrer de um antecedente vínculo 

subjetivo de injuridicidade contraído entre o agente público e o terceiro. A 

abordagem puramente objetiva é insuficiente para traçar a perfeita conformação 

do quadro de improbidade. Demonstrações consistentes de conluio são 

necessárias para a censurabilidade, sob pena de ceder às suposições vizinhas da 

injustiça. 

 

Marino Pazzaglini Filho
26

 também escreveu sobre o assunto: 

  
Indução é o ato de instigar, sugerir, estimular, incentivar agente público a 

praticar ou omitir ato de ofício caracterizador de improbidade administrativa. O 

concurso é atividade de auxilio, de participação material na execução por agente 

público de ato de improbidade administrativa. Auferir benefício é tirar proveito 

patrimonial, direto ou indireto, de ato ímprobo cometido por agente público, 

seja ajustado previamente com este, seja sem associação ilícita, agindo, nesse 

caso, o terceiro, de má-fé, ciente da improbidade cometida, dela se 

locupletando. (...) A regra em epígrafe é muito feliz ao sancionar o terceiro 

puramente beneficiário, sem exigir que se evidencie sua efetiva participação no 

ato, diante das dificuldades práticas de demonstração do liame subjetivo entre o 

terceiro e o agente público ajustados para o cometimento do ato de 

improbidade. Dessa forma, verificado o caráter espúrio do agente público, basta 

a comprovação de que terceiro dela usufruiu que este também seja 

responsabilizado. 
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Desse modo, verifica-se que, embora surjam alguns questionamentos acerca da 

interpretação da Lei de Improbidade Administrativa, a maior parte da doutrina entende que é 

necessário verificar e comprovar a atuação dolosa do particular, tanto no induzimento, quanto 

na concorrência, ou até mesmo nos casos ele figure somente como beneficiário do ato de 

improbidade. 

Sendo assim, para que o terceiro possa ser responsabilizado e sofra sanções, deve 

restar comprovado que, no mínimo, ele estava ciente da prática ilícita e ímproba envolvendo o 

agente público, tendo em vista que a responsabilidade, nestes casos, não é objetiva. 
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4 ASPECTOS PROCESSUAIS 

 

4. 1 AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

 

A Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa enquadra-se no rol das ações 

civis constitucionais, sendo considerada uma espécie de ação coletiva, de forma que lhe são 

aplicados os princípios e regras de direito processual coletivo. 

No polo ativo da ação, figurará a pessoa jurídica de direito público ou privada 

interessada ou Ministério Público. Caso o Ministério Público não atue como autor da Ação 

Civil Pública de Improbidade Administrativa, atuará como fiscal (Art. 17, § 4º, da Lei nº 

8.429/1992
27

). Já no polo passivo, será incluído o agente público e o terceiro que participou 

ou foi beneficiado com o ato ou apenas o agente público, dependendo do caso. 

A ação deverá ser instruída com documentos e justificativa que contenham indícios 

suficientes a respeito da existência do ato de improbidade administrativa ou com 

fundamentação plausível sobre a impossibilidade de apresentação dessas provas, sob pena de 

não ser aceita (Art. 17, § 6º, da Lei nº 8.429/1992
28

). 

Por fim, vale ressaltar que é vedada a transação, conciliação ou acordo na Ação Civil 

Pública de Improbidade Administrativa (Art. 17, § 1º, da Lei nº 8.429/1992
29

). 

 

4.2 LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NA AÇÃO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA 

 

Outra questão relevante é a formação do litisconsórcio passivo necessário entre 

agente público e terceiro na ação de improbidade administrativa.  

O instituto do litisconsórcio necessário está regulado no art. 47 do Código de 

Processo Civil
30

: “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.” 
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Dúvidas não há de que a ação por improbidade administrativa deve ser ajuizada 

contra agente público ou terceiro/particular que tenham praticado algum ato desonesto e 

imoral, trazendo prejuízo para o poder público. Contudo, sem a presença de um agente 

público, não há a menor plausibilidade jurídica de se manter o particular isoladamente no pólo 

passivo da demanda. 

É necessária a presença do nexo de causalidade, ou em outras palavras, que se 

demonstre a participação do particular, em conjunto com o agente público, na prática do ato 

ímprobo. 

Melhor dizendo, o particular, seja ele pessoa física ou jurídica, pode figurar como réu 

na ação civil pública de improbidade administrativa mesmo sem ser agente público, mas não 

pode estar ligado tão à conduta de outros particulares, mas sim, obrigatoriamente, deve se 

conectar diretamente ao ato praticado pelo agente público (nexo de causalidade). 

Entendendo da mesma forma, Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves
31

 destacam 

que: 

 
É importante frisar, uma vez mais, que somente será possível falar em punição 

de terceiros em tendo sido o ato de improbidade praticado por um agente 

público, requisito este indispensável à incidência da Lei nº. 8.429/92. Não sendo 

divisada a participação do agente público, estará o extraneus sujeito a sanções 

outras que não aquelas previstas nesse diploma legal. 

 

Ou seja, não quer dizer que o particular não poderá ser responsabilizado, mas as 

sanções não serão aplicadas com base na Lei de Improbidade Administrativa.  

Para que o particular possa figurar como réu de ação civil pública por ato de 

improbidade administrativa, faz-se necessário analisar a sua conduta, bem como a do agente 

público, com a finalidade de identificar o nexo de causalidade entre elas. Além disso, é 

preciso verificar a existência do elemento subjetivo (dolo ou culpa), já que a responsabilidade, 

aqui, é do tipo subjetiva. 

Confira-se o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto: 

 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. DANO AO 

ERÁRIO. EMPRESA BENEFICIADA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO 

PASSIVO NECESSÁRIO. (...) Nas Ações de Improbidade, inexiste 

litisconsórcio necessário entre o agente público e os terceiros beneficiados com 

                                                           
31
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o ato ímprobo, por não estarem presentes nenhuma das hipóteses previstas no 

art. 47 do CPC (disposição legal ou relação jurídica unitária). Precedentes do 

STJ. 6. É certo que os terceiros que participem ou se beneficiem de improbidade 

administrativa estão sujeitos aos ditames da Lei 8.429/1992, nos termos do seu 

art. 3º, porém não há imposição legal de formação de litisconsórcio passivo 

necessário. 7. A conduta dos agentes públicos, que constitui o foco da LIA, 

pauta-se especificamente pelos seus deveres funcionais e independe da 

responsabilização da empresa que se beneficiou com a improbidade. 8. Convém 

registrar que a recíproca não é verdadeira, tendo em vista que os particulares 

não podem ser responsabilizados com base na LIA sem que figure no pólo 

passivo um agente público responsável pelo ato questionado, o que não impede, 

contudo, o eventual ajuizamento de Ação Civil Pública comum para obter o 

ressarcimento do Erário. Precedente do STJ. 9. Na hipótese, o Juízo de 1º grau 

condenou os agentes públicos responsáveis pelas irregularidades e também o 

particular que representava as empresas beneficiadas com pagamentos 

indevidos, mostrando-se equivocada a anulação da sentença por ausência de 

inclusão, no pólo passivo, da pessoa jurídica beneficiada.
32

 

 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RÉU PARTICULAR. 

AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO CONJUNTA DE AGENTE PÚBLICO NO 

PÓLO PASSIVO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Os arts. 1º e 3º da Lei 8.429/92 são expressos ao 

prever a responsabilização de todos, agentes públicos ou não, que induzam ou 

concorram para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficiem sob 

qualquer forma, direta ou indireta. 2. Não figurando no pólo passivo qualquer 

agente público, não há como o particular figurar sozinho como réu em Ação de 

Improbidade Administrativa. 3. Nesse quadro legal, não se abre ao Parquet a via 

da Lei da Improbidade Administrativa. Resta-lhe, diante dos fortes indícios de 

fraude nos negócios jurídicos da empresa com a Administração Federal, 

ingressar com Ação Civil Pública comum, visando ao ressarcimento dos 

eventuais prejuízos causados ao patrimônio público, tanto mais porque o STJ 
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tem jurisprudência pacífica sobre a imprescritibilidade desse tipo de dano. 4. 

Recurso Especial não provido.
33

 

 

Portanto, parece não restar dúvidas com relação à necessidade do agente público 

figurar no polo passivo em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em 

que o particular seja considerado sujeito ativo do ato tido como ímprobo. 

 

4.3 DOSIMETRIA DA PENA DO PARTICULAR 

 

Conforme tratado anteriormente, o artigo 12, em seu parágrafo único, prevê que o 

julgador deverá levar em consideração a extensão do dano. Referido dispositivo trata das 

sanções de uma forma geral, sem fazer distinção entre os atos praticados por agentes públicos, 

efetivamente, ou pelo terceiro ou particular. 

O que se verifica, na prática, é que muitas vezes o Juiz da causa analisa a conduta 

praticada pelos agentes públicos, a fim de realizar a dosimetria da pena, mas deixa de fazê-lo 

com relação ao particular que figura como réu nessa mesma ação. Possivelmente, isso ocorre 

por falta de elementos e o particular acaba sendo punido pelas evidências constatas na atuação 

desse agente público. 

Tal fato acaba por ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, 

constitucionalmente assegurados. 

Sobre o assunto, Emerson Garcia
34

, leciona que: 

 

Além de ser imprescindível à identificação da responsabilidade do terceiro, a 

individualização das formas de participação contribuirá para a correta aferição 

da dosimetria da sanção que lhe será aplicável. Àquele que induz o agente 

público a praticar o ato de improbidade, concorre na divisão de tarefas e ainda 

se beneficia do produto do ilícito deve ser aplicada uma sanção mais severa do 

que àquele que tão somente induziu o agente à prática do ato de improbidade. 

 

Confira-se, a título de exemplo, o seguinte julgado proferido pelo Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça, no qual se verificou que a sanções aplicadas ao particular foram mais 

graves do que aquelas fixadas aos agentes públicos: 
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ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES RECONHECIDOS. FRAUDE A 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. CARACTERIZAÇÃO. SANÇÕES 

APLICADAS. DESPROPORCIONALIDADE VISÍVEL A PARTIR DA 

SIMPLES COMPARAÇÃO DE APENAMENTOS. AGENTE PÚBLICO 

VS. PARTICULAR. APLICAÇÃO DO ART. 12, P. ÚNICO, LEI 8.249/92. 

1. Merecem ser conferidos efeitos infringentes aos aclaratórios. Isso porque, de 

fato, ocorreu a omissão no que tange à falta de proporcionalidade na 

incidência da sanção referente à proibição de contratar com o poder 

público ou de receber incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, pelo prazo de cinco anos. 

2. Cumpre destacar que, na oportunidade de julgamento do recurso especial, no 

voto vista vencedor, foi reconhecida a falta de proporcionalidade no que 

tange às sanções impostas, tendo em vista que aquelas impostas aos 

particulares foram mais severas do que as penalidades atribuídas aos 

agentes públicos envolvidos. 

3. Não obstante, com vistas a manter a proporcionalidade no caso em 

concreto, deve então ser excluída a referida sanção (frisa-se, proibição de 

contratar com o poder público ou de receber incentivos fiscais ou 

creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de cinco anos). Isso porque, 

conforme descrito no acórdão prolatado pelo Tribunal a quo, esta 

penalidade não foi imputada aos agentes públicos e tão somente aos 

particulares condenados pelo ato de improbidade administrativa. Assim, 

por ser desproporcional, deve então ser excluída. 

4. Embargos de declaração acolhidos para, em sede de efeitos infringentes, 

reconhecer a omissão suscitada, e, tão somente, determinar a exclusão da 

penalidade referente à proibição de contratar com o poder público ou de 

receber incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo 

de cinco anos.
35 

 

Portanto, é importante que, além de realizar a correta dosimetria da pena com relação 

à conduta praticada pelo agente público, seja feita uma análise do grau de participação e/ou 
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influência do particular no ato de improbidade, a fim de que sejam respeitados os princípios 

da proporcionalidade e da razoabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o objetivo de ampliar o ressarcimento ao erário, o legislador previu, no artigo 3º 

da Lei nº 8.429/1992
36

, a possibilidade do particular também ser responsabilizado por ato de 

improbidade administrativa. 

Para a configuração do ato de improbidade administrativa e consequente aplicação 

das sanções previstas em Lei de Improbidade Administrativa, faz-se necessário demonstrar a 

presença do elemento dolo, nas hipóteses dos artigos 9º e 11, ou ao menos culpa, na hipótese 

do artigo 10, do agente público e do particular, quando houver envolvimento ou benefício 

deste para a prática do ato. Além disso, para que o particular possa ser responsabilizado, deve 

haver nexo de causalidade entre a sua conduta e a do agente público. 

Nesse sentido, a maior parte da doutrina e da jurisprudência entende que não há 

como ajuizar Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa apenas contra o particular, 

sem que o agente público também seja incluído no polo passivo da demanda, ou seja, trata-se 

de uma hipótese de litisconsórcio passivo necessário. 

De qualquer forma, em todos os casos, as sanções específicas da Lei de Improbidade 

Administrativa devem ser aplicadas para cada sujeito ativo da conduta de forma razoável e 

proporcional à sua participação e conforme suas características. Caberá ao julgador, diante do 

caso concreto, realizar a correta dosimetria a aplicação das penalidades a cada um dos réus da 

Ação Civil Pública, a fim de que não ocorram injustiças e desvio de finalidade da lei. 
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