
Irial brasileira no segmento 
,de concursos, ciências jurí
rover serviços direcionados 

:cado editorial, construíram 
idêmicaeoaperfeiçoamento 
lado sinônimo de qualidade 

prover a melhor informação 
)S justos, gerando benefícios 
:adores e acionistas. 

bilidade social e ambiental 
: e dão sustentabilidade ao 

MARINO PAZZAGLINI FILHO 


LEI DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA 


COMENTADA 

Aspectos constitucionais, administrativos, 


civis, criminais, processuais ede 

responsabilidade fiscal 


7! Irevista e 
atualizada 

edição 

*** " ..I",..\",1 \.1 \",1 ,;;;:)~ 

STJ00106157 



• 	 A EDITORA ATLAS se responsabiliza pelos vícios do produto no que conceme à sua 
edição (impressão e apresentaçAo a fim de possibilitar ao consumidor bem manuseá-lo 
e lê-Io). Nem a editora nem o autor assumem qualquer responsabilidade por eventuais 
danos ou perdas a pessoa ou bens, decorrentes do uso da presente obra. 

Todos os direitos reservados. Nos termos da lei que resguarda os direitos autorais, é 
proibida a reproduçAo total ou parcial de qualquer forma ou por qualquer meio, e1etrOnico 
ou mecânico, inclusive através de processos xerográficos, fotocópia e gravação, sem 
permissão por escrito do autor e do editor. 

Impresso no Brasil - Printed In Brazil 

• 	 Direitos exclusivos para o Brasil na IIngua portuguesa 
Copyright © 2018 by 
EDITORA ATLAS lTDA. 
Uma editora integrante do GEN I Grupo Editorial Nacional 
Rua Conselheiro Nébias. 1384 - Campos Elíseos - 01203-904 - São Paulo SP 
Tel.: (11) 508O-OnO / (21) 3543-0nO 
faleconosco@grupogen.com.br / www.grupogen.com.br 

• 	 O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma 
utilizada poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da 
divulgaçAo, sem prejuízo da indenização cabível (art. 102 da lei n. 9.610. de 19.02.1998). 

Quem vender, expuser à venda, ocultar, adquirir, distribuir, tiver em depósito ou utilizar 
obra ou fonograma reproduzidos com fraude, com a finalidade de vender. obter ganho, 
vantagem, proveito, lucro direto ou indireto, para si ou para outrem, será solidariamente 
responsável com o contrafator, nos termos dos artigos precedentes, respondendo como 
contrafatores o importador e o distribuidor em caso de reprodução no exterior (art. 104 
da lei n. 9.610/98). 

• 	 Capa: Danilo Oliveira 

• 	 Data de fechamento: 14.06.2018 

• 	 CIP - BRASIl. CATALOGAÇÃO NA FONTE. 
SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ. 

P369l 
Pazzaglini Filho. Marino 

Lei de improbidade administrativa comentada : aspectos constitucionais, administrativos, 
civis, criminais, processuais e de responsabilidade fiscal I Marino Pazzaglini Filho. - 7. 
00. - São Paulo: Atlas, 2018. 

Inclui bibliografia 
ISBN 978-85-97-01763-2 

1. Improbidade administrativa - Legislaçao - Brasil. 2. Crime contra a administraçao pública 
- Brasil. 3. Direito administrativo - Brasil. I. Título. 

18-50047 	 CDU: 342.922(81) 

Meri Gleice Rodrigues de Souza - Bibliotecária CRB-7/6439 

.ll~oq8' 

STJ00106157 

www.grupogen.com.br


lZZoglini Filho 

Hcos -, uma apreciação 
normas que compõem 
l e dos princípios que a 
os. SUMARIO 


Junho de 2018 


O Autor 
Capitulo I - Das Disposições Gerais .................................................... 1 


1 Improbidade administrativa ..................................................... 1 


1.1 	 Conceito e regramento constitucional.......................... 1 


1.2 Lei de Improbidade Administrativa (LIA) ................... 5 


2 Das disposições gerais (arts. 1° a 8°) ........................................ 6 


2.1 	 Sujeitos passivos dos atos de improbidade administra
tiva ..................................................................................... 6 


3 Sujeitos ativos dos atos de improbidade administrativa........ 10 


3.1 	 Agente público ................................................................. 10 


3.2 Terceiros............................................................................ 12 


4 Princípios constitucionais da administração pública ............ 19 


4.1 	 Introdução ....... ........... ............. .... .... ................................. 20 


4.2 	 Princípios constitucionais .............................................. . 20 


4.3 	 Princípios constitucionais fundamentais da adminis
tração pública ................................................................... 21 


4.3.1 	 Princípio da legalidade .................................. . 21 


4.3.2 	 Princípio da impessoalidade ......................... . 23 


4.3.3 	 Princípio da moralidade................................ . 23 


4.3.4 	 Principio da publicidade ............................... . 24 


4.3.5 	 Princípio da eficiência .................................... 27 


4.4 	 Outros princípios constitucionais expressos e im
plícitos .............................................................................. 28 


4.4.1 	 Princípio da supremacia do interesse pú
blico .................................................................. 28 


4.4.2 	 Princípio da igualdade .................................. . 29 


4.4.3 	 Princípio da motivação ................................. . 30 


STJ00106157 



x I LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COMENTADA - Marino Pazzaglini Filho 

4.4.4 	 Princípios da razoabilidade e da proporcio
nalidade ........................................................... . 32 


4.4.5 	 Princípios da lealdade e da boa-fé .............. .. 34 


4.4.6 	 Princípio da segurança jurídica .................... 34 


4.4.7 	 Princípio do dever jurídico de boa gestão 

administrativa................................................. . 35 


4.4.8 Princípio da probidade administrativa ........ 35 


5 Integral ressarcimento do dano ao Erário .............................. . 36 


6 Perdimento de bens resultantes de enriquecimento ilícito ... 37 


7 Representação para indisponibilidade de bens ...................... 38 


8 Responsabilidade dos sucessores .............................................. 39 


9 Responsabilidade fiscal .............................................................. 39 


9.1 	 Lei de Responsabilidade Fiscal ...................................... 39 


9.2 	 Princípios da LRF .......................................................... .. 41 


9.3 	 Planejamento da gestão fiscal........................................ 42 


9.4 	 Execução orçamentária................................................... 43 


9.5 	 Transparência da gestão fiscal e sua fiscalização ......... 50 


Capítulo 11 - Dos Atos de Improbidade Administrativa ................. 53 

1 Dos atos de improbidade administrativa que importam en

r1quec1mento lICItO
. . '1" (ar.t 9°)..................................................... . 53 

1.1 	 Conceito e requisitos ....................................................... 53 


1.2 	 Recebimento de vantagem econômica indevida ......... 56 


1.3 	 Percepção de vantagem para facilitar negócio superfa
turado................................................................................ 57 


1.4 	 Percepção de vantagem por subfaturamento ............... 59 


1.5 	 Uso em obra ou serviço particular de pessoal e de bens 

de entidades públicas ..................................................... 63 


1.6 	 Recebimento de vantagem por tolerar prática crimi
nosa.................................................................................... 63 


1.7 	 Recebimento de vantagem mediante declaração falsa... 64 


1.8 	 Enriquecimento sem causa lícita ............................ ....... 65 


1.9 	 Exercício de atividades incompatíveis .......................... 69 


1.10 	 Intermediação para aplicação de verba pública........... 69 


1.11 	 Recebimento de vantagem para prevaricar .................. 70 


STJ00106157 



' 

!7aglini Filho 

.......................... 32 

! da proporcio

oa-fé ................ 34 


ica .................... 34 


.......................... 35 

de boa gestão 


inistrativa ........ 35 


.......................... 36 


imento ilícito ... 37 


ns ...................... 38 


........................... 39 


........................... 39 


........................... 39 


........................... 41 


........................... 42 


........................... 43 


scalização ......... 50 


ativa ................. 53 


e importam en
........................... 53 


........................... 53 


l indevida ......... 56 


legócio superfa
........................... 57 


mento ............... 59 


,essoal e de bens 

........................... 63 


........................... 63 

r prática crimi

eclaração falsa... 64 


........................... 65 


.......................... 69 


a pública........... 69 


ricar .................. 70 


SUMÁRIO IXI 


1.12 Apropriação de bens ou valores públicos..................... 71 


1.l3 Uso particular de bens ou valores públicos.................. 71 


2 	 Dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo 

ao Erário (art. 10) ....................................................................... 72 


2.1 	 Conceito e requisitos ....................................................... 72 


2.2 	 Facilitação de incorporação de bens ou valores públicos 

a patrimônio particular ................................................... 77 


2.3 	 Permissão de uso por particular de bens ou valores 

públicos ............................................................................. 78 


2.4 	 Doação ilegal.................................................................... 78 


2.5 	 Favorecimento de negócios com bens ou prestação de 

serviços públicos por preço sub faturado ...................... 80 


2.6 	 Favorecimento de negócios com bens ou serviços 

particulares por preço superfaturado............................ 81 


2.7 	 Realização de operação financeira ilegal...................... 82 


2.8 	 Concessão ilegal de benefício administrativo ou fis
cal....................................................................................... 84 


2.9 	 Frustração da licitude de processo licitatório .............. 86 


2.9.1 Chamamento público..................................... 104 


2.10 	 Ordenação de despesa não autorizada.......................... 106 


2.11 	 Negligência na arrecadação ou na conservação do 

patrimônio público.......................................................... 108 


2.12 Liberação ou aplicação irregular de verba pública...... 109 


2.l3 Favorecimento ao enriquecimento ilícito de terceiro. 11 O 


2.14 	 Permissão de uso, em obra ou serviço particular, de 

pessoal e máquina administrativa ................................. 111 


2.15 	 Celebrar contrato de gestão associada de serviços pú
blicos sem observar as formalidades legais .................. 112 


2.16 	 Celebrar contrato de rateio de consórcio público sem 

dotação orçamentária ou sem observar formalidades 

legais .................................................................................. 115 


2.17 	 Facilitação de incorporação de bens ou valores públicos 

transferidos mediante parcerias a patrimônio particu
lar ....................................................................................... 115 


STJ00106157 



XII I lEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COMENTADA - Morino Pazzaglini Filho 

2.18 	 Permissão de uso de bens ou valores públicos transfe

ridos mediante parcerias sem observar as formalidades 

legais .................................................................................. 116 


2.19 	 Celebração de parcerias sem a observância das forma
lidades legais..................................................................... 117 


2.20 	 Negligência na prestação de contas de parcerias......... 118 


2.21 	 Liberação de recursos de parcerias sem observar as 

normas pertinentes ou influenciar a sua aplicação 

irregular............................................................................. 119 


3 Dos atos de improbidade administrativa que atentam contra 

os princípios da administração pública (art. 11)........ ............ 121 


3.1 	 Conceito e requisitos....................................................... 121 


3.2 	 Desvio de finalidade........................................................ 126 


3.3 	 Omissão de ato de ofício................................................. 127 


3.4 	 Violação de sigilo funcional........................................... 127 


3.5 	 Ofensa ao princípio da publicidade............................... 128 


3.6 	 Frustração de concurso público..................................... 130 


3.7 	 Omissão de prestação de contas .................................... 137 


3.8 	 Divulgação indevida de medida política ou econômi
ca........................................................................................ 138 


3.9 	 Descumprimento das normas relativas a prestação de 

contas de parcerias........................................................... 139 


3.10 	 Descumprimento das normas de acessibilidade.......... 140 


3.11 	 Transferência irregular de recursos a entidade privada... 140 


Capítulo lU - Dos Atos de Improbidade Administrativa do Estatuto 
da Cidade........................................................................................... 141 


1 Política urbana .............. ....... ...................... ............ ..................... 141 

2 Estatuto da Cidade ....................... .............................. ................ 142 

3 Plano diretor ............................................................................... 143 


4 Novos instrumentos da política urbana .................................. 144 

4.1 	 Parcelamento. edificação ou utilização compulsórios 


do solo urbano ........ ............ ....... .............. ........................ 144 


4.2 	 Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana 

(IPTU) progressivo no tempo ........................................ 145 


STJ00106157 



~azzagliniFilho 

lúblicos transfe
as formalidades 

116 

mcia das forma
117 

~ parcerias ........ . 118 

:em observar as 
a sua aplicação 

119 

~ atentam contra 
.11) ................... . 121 

121 

126 

127 

127 

128 

130 

137 

ica ou econômi
138 

as a prestação de 
139 

:sibilidade ......... . 140 

ltidade privada ... 140 

.tiva do Estatuto 
141 

141 

142 

143 

144 

10 compulsórios 
144 

erritorial urbana 
145 

SUMARIO I XIII 

4.3 	 Desapropriação com pagamento em títulos da dívida 
pública .............................................................................. . 146 

4.4 	 Usucapião especial de imóvel urbano .......................... . 147 


4.5 	 Direito de superfície ...................................................... .. 148 


4.6 	 Direito de preempção ..................................................... . 148 


4.7 	 Outorga onerosa do direito de construir - solo cria
do ...................................................................................... . 150 

4.8 	 Operações urbanas consorciadas .................................. . 150 


4.9 	 Transferência do direito de construir ........................... . 152 


5 	 Atos de improbidade administrativa previstos no Estatuto da 
Cidade ......................................................................................... . 153 

5.1 	 Consideração crítica ....................................................... . 153 


5.2 	 Omissão no aproveitamento de imóvel desapropriado 
com pagamento em títulos da dívida pública ............. . 154 

5.3 	 Desvio de finalidade no uso de área obtida mediante 
preempção ....................................................................... . 155 

5.4 	 Aplicação ilegal de recursos derivados da outorga 
onerosa do direito de construir ..................................... . 156 

5.5 	 Aplicação ilegal de recursos obtidos com operações 
consorciadas .................................................................... . 157 

5.6 	 Tolher a participação popular no processo do plano 
diretor ............................................................................... . 158 

5.7 	 Negligência em garantir a aprovação ou a revisão do 
plano diretor .................................................................... . 159 

5.8 	 Aquisição de imóvel objeto de preempção por preço 
superfaturado .................................................................. . 159 

Capítulo IV - Das Penas ........................................................................ . 161 


1 Sanções ........................................................................................ . 161 


1.1 	 Tipos ................................................................................. . 161 


1.2 	 Sanções graduadas .......................................................... . 162 


1.3 	 Sanções fixas .................................................................... . 163 


1.4 	 Natureza jurídica das sanções ...................................... .. 163 


1.5 	 Suspensão dos direitos políticos .................................. .. 164 


1.6 	 Perda da função pública ................................................ .. 167 


1.7 	 Proibição de contratar com o Poder Público ou receber 
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta 

STJ00106157 



XIV I lEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COMENTADA - Marino Pazzaglini Filho 

ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 

jurídica da qual seja sócio majoritário.......................... 171 


1.8 	 Multa civil......................................................................... 171 


1.9 	 Ressarcimento integral do dano .................................... 172 


1.10 	 Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao 

patrimônio ........................................................................ 173 


1.11 	 Individualização das sanções ......................................... 174 


1.11.1 	 Nos atos de improbidade administrativa 

que importam em enriquecimento ilícito do 

agente público.................................................. 176 


1.11.2 	 Nos atos de improbidade administrativa que 

causam lesão ao Erário .................................. . 177 


1.11.3 	 Nos atos de improbidade administrativa de

correntes de concessão ou aplicação indevida 

de benefício financeiro ou tributário .......... . 179 


1.1104 Nos atos de improbidade administrativa que 

atentam contra os princípios da Administra
ção Pública ...................................................... . 179 


1.12 Independência das instâncias civil e penaL................ 179 


2 Responsabilidade penal............................................................. 180 


2.1 	 Crimes contra a administração pública........................ 180 


2.2 	 Crimes de responsabilidade dos prefeitos .................... 183 


2.3 	 Infrações político-administrativas................................. 185 


Capítulo V - Da Declaração de Bens ................................................... 187 


Capítulo VI - Do Procedimento Administrativo e do Processo 

Judicial .............................................................................................. 191 


1 Do inquérito civil....................................................................... 193 


1.1 	 Instauração facultativa .................................................... 193 


1.2 	 Princípio da publicidade no inquérito civiL............... 194 


1.3 	 Princípio do contraditório e o inquérito civil.............. 196 


1.4 	 Instrução ............................ ............................................... 197 


1.5 	 Sigilo bancário.................................................................. 199 


1.6 	 Privacidade do investigado............................................. 201 


1.7 	 Investigação preliminar................................................... 202 


STJ00106157 



SUMÁRIO I XV
•Pazzaglini filho 

nédio de pessoa 

I ............•.•..•........ 171 


171 

172 


: ilicitamente ao 

173 


174 


administrativa 

mento ilícito do 


176 


ministrativa que 

177 


ministrativa de

Hcação indevida 

ributário .......... . 179 


ministrativa que 

;da Administra

179 


lenal.................. . 179 


180 


:a....................... . 180 


itos .................. .. 183 


185 


187 


e do Processo 

191 


193 


193 


I civil................ .. 194 


tto civil .............. 196 


197 


199 


201 


202 


1.8 	 Elucidação correta .......................................................... . 203 


1.9 Arquivamento do inquérito civiL................................ . 203 


2 Tutela cautelar de indisponibilidade de bens......................... . 204 


3 Ação civil de improbidade administrativa ............................. . 209 


3.1 	 Introdução ...................................................................... .. 210 


3.2 	 Procedimento especial ................................................... . 212 


3.3 	 Fase inicial de admissibilidade da ação de improbidade 

administrativa proposta ................................................. . 212 


3.3.1 Petição inicial ................................................. . 213 


3.3.2 Defesa preliminar ............................................ 214 


3.3.3 Recebimento ou rejeição da petição inicial .. .. 217 


3.3.4 Litigância de má-fé ....................................... .. 219 


3.4 	 Legitimação ativa ............................................................ . 220 


3.4.1 Ministério Público .......................................... 220 


3.4.2 Pessoas jurídicas interessadas ........................ 222 

3.5 	 Competência .................................................................. .. 223 


3.6 	 Transação ........................................................................ .. 225 


3.7 Depoimento e inquirição de autoridades ..................... 225 


4 Do pedido e da sentença........................................................... . 225 

4.1 	 Do pedido ........................................................................ . 226 


4.2 	 Julgamento antecipado do mérito ................................. 228 


4.3 	 Da sentença ..................................................................... . 230 


4.4 	 Dos recursos .................................................................... . 236 


4.4.1 Recursos extraordinário e especial ............... 239 


Capítulo VII - Das Disposições Penais ............................................... 243 


1 Crime de representação caluniosa .......................................... . 243 

1.1 	 Objetividade jurídica ....................................................... 243 

1.2 	 Sujeitos do crime............................................................. . 243 

1.3 	 Conduta típica................................................................ .. 244 

1.4 	 Elemento subjetivo do tipo............................................ . 244 

1.5 	 Consumação................................................................... .. 245 

1.6 	 Pena .................................................................................. . 245 


1.7 Responsabilidade civil ..................................................... 245 


2 Afastamento liminar do agente público ................................. . 245 

3 Autonomia da aplicação das sanções ....................................... 247 


STJ00106157 



XVI 	 I LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COMENTADA - Morino Pazzaglini Filho 

4 	 Requisição de instauração de procedimento administrativo 

ou inquérito policial.............. ............ .......... .......... ............... ...... 248 

4.1 Procedimento administrativo ........................................ 249 

4.2 Inquérito policial............................................................. 249 


Capítulo VIII - Da Prescrição ............................................................... 251 


Capítulo IX - Das Disposições Finais .................................................. 257 


Bibliografia..... ..... ...... ........ ...... ........ .... ...... .... ............ ............ ........ ....... ...... 259 


STJ00106157 




