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Atos e sanções nas leis nº 8.429/92 e nº lei 8.112/90

 Improbidade na Constituição Federal:

Art. 37 (...).

§ 4º - 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 previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

§ 5º - A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos
praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem
prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de
ressarcimento.



Atos e sanções nas leis nº 8.429/92 e nº lei 8.112/90

 Regulamentação do mandamento constitucional:

• Lei 8.429/92: “Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos
agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no
exercício de mandato, cargo, emprego ou função na
administração pública direta, indireta ou fundacional e dá
outras providências”.



Atos e sanções nas leis nº 8.429/92 e nº lei 8.112/90

 Categorias de atos de improbidade:

• Atos que importam enriquecimento ilícito (art. 9º):
ocorrem apenas na modalidade dolosa e faz com que o
agente ímprobo tenha acréscimo patrimonial.

• Atos que importam dano ao erário (art. 10): ocorrem em
caso de dolo ou culpa do agente e geram dano, prejuízo ao
erário.

• Atos que atentam contra princípios da administração
pública (art. 11): só se configura em caso de dolo, bastando
o simples desrespeito a algum princípio administrativo, e
independentemente de haver qualquer lesão patrimonial.



Atos e sanções nas leis nº 8.429/92 e nº lei 8.112/90

 Atos de improbidade previstos na lei 8.429/92:

• A lei apresenta um rol (lista) exemplificativo de atos de
improbidade.

• Há, portanto, inúmeras possibilidades de condutas não
previstas nos artigos 9º, 10º e 11 também configurarem
improbidade.

• As provas costumam cobrar apenas os atos elencados na lei.



Atos e sanções nas leis nº 8.429/92 e nº lei 8.112/90

 Atos que importam enriquecimento ilícito:

Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando
enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem
patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato,
função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art.
1° desta lei, e notadamente:

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;



Atos e sanções nas leis nº 8.429/92 e nº lei 8.112/90

 Atos que importam enriquecimento ilícito:

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;



Atos e sanções nas leis nº 8.429/92 e nº lei 8.112/90

 Atos que importam enriquecimento ilícito:

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;



Atos e sanções nas leis nº 8.429/92 e nº lei 8.112/90

 Atos que importam enriquecimento ilícito:

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;



Atos e sanções nas leis nº 8.429/92 e nº lei 8.112/90

 Atos que importam enriquecimento ilícito:

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;



Atos e sanções nas leis nº 8.429/92 e nº lei 8.112/90

 Atos que importam enriquecimento ilícito:

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.


